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Határozati javaslat a bizottság számára:

Tisztelt Képviselő-testület!
I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
A katasztiófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét
gyakorolva a polgármester 2020. március 24. napján a 103/2020. (III. 24.) számon határozatot hozott tárgyi ügykörben.
Kommunikációs hiba következtében a határozatból és a mellékletét képező felhívásból kimaradt az alábbi szövegrész „továbbá a járvánnyal összefüggően beállott rendkívüli helyzetbe kerültek", mely pontosítására ezúton sor kerül.
II. A beterjesztés indoka
Az előterjesztés tárgyában született 103/2020. (III. 24.) számú határozat pontosítása.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntésnek pénzügyi hatása nincs, tekintettel arra, hogy e célra meghatározott összegű előirányzat került elkülönítésre.

IV. Jogszabályi környezet
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdése szerint az önkormányzat, a költségvetési szervek pénzbeli adományokat, 1.000,0 e Ft feletti természetbeni adományokat, valamint értékhatártól függetlenül olyan adományokat, amelyek fenntartása, vagy felhasználása költségvetési forrást igényel, a Képviselő-testület előzetes engedélyével fogadhatnak el.
Melléklet:

1. sz. melléklet: pontosított felhívás adomány gyűjtésére
2. sz. melléklet: polgármesteri döntés tervezet

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
06.) határozata
A Képviselő-testület a polgármester 2020. március 24. napján 103/2020. (III. 24.) számon
hozott határozatot pontosítja és hatályában tartja fenn az alábbiak szerint:
1. a Budapest Főváros VIII. kerület Önkormányzat felhívást tesz közzé pénzbeli adomány (közérdekű célra való kötelezettség vállalás) gyűjtésre. Az adományokat az
önkormányzat különböző védőfelszerelésekre, fertőtlenítőszerekre, valamint a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került idős emberek megsegítésére fordítja. Az adománygyűjtésnél be kell tartani a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés
és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 50/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásait ide vonatkozó rendelkezéseit
szöveg kiegészül „továbbá a járvánnyal összefüggően beállott rendkívüli helyzetbe kerültek" szövegrésszel.
Pontosítással a szöveg az alábbi:
„Budapest Főváros VIII. kerület Önkormányzat felhívást tesz közzé pénzbeli adomány (közérdekű célra való kötelezettség vállalás) gyűjtésre. Az adományokat az önkormányzat különböző védőfelszerelésekre, fertőtlenítőszerekre, valamint a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került idős emberek, továbbá a járvánnyal összefüggően beállott rendkívüli helyzetbe
kerültek megsegítésére fordítja. Az adománygyűjtésnél be kell tartani a civil szervezetek
gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 50/2011. (XII.
30.) Korn. rendelet előírásait ide vonatkozó rendelkezéseit."
2. 1. pont szerint pontosított felhívás közzétételéről gondoskodom.
Felelős: 1.-2. pont esetében: polgármester,
Határidő: 1-2. pont esetében: 2020. április 6.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet
Budapest, 2020. április 6.
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1. számú melléklet

Felhívás adomány gyűjtésére
A polgármester, a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét
gyakorolva, a 103/2020. (III. 24.) és a 116/2020. (IV. 02.) számú határozatában pénzbeli
adományok (közérdekű célra való kötelezettség vállalás) gyűjtéséről döntött. Az adományokat az önkormányzat különböző védőfelszerelésekre, fertőtlenítőszerekre valamint a koronavirus miatt nehéz helyzetbe került idős emberek, továbbá a járvánnyal összefüggően beállott
rendkívüli helyzetbe kerültek megsegítésére fordítja.
Az adományok gyűjtésére az önkormányzat egy elkülönített számlát jelölt ki, melynek száma: 11784009-15508009-10010000, melyet az OTP Bank Nyrt. vezet. Erre a számlaszánira
lehet a befizetéseket teljesíteni.
Utaláskor a közlemény rovatba kérjük beírni: „koronavírus", kérjük a befizetést névvel és
lakcímmel ellátni.
A felajánlásokat a Képviselő-testület kizárólag a „koronavírus járvány" miatt nehéz helyzetbe került idős emberek, továbbá a járvánnyal összefüggően beállott rendkívüli helyzetbe
kerültek megsegítésére, illetve különböző védőfelszerelések és fertőtlenítőszerek vásárlására
használja fel.
A támogatók a támogatás (közérdekű célra való kötelezettség vállalás) befizetéséről igazolást kérhetnek a Józsefvárosi Polgármesteri Hivataltól, továbbá lehetőségük van a támogatással kapcsolatosan megállapodást aláírni az önkormányzat képviselőjével.
Akinek a támogatással kapcsolatosan szerződéskötési szándéka van, kérjük, hogy szíveskedjék ezt jelezni az infoeiozsefvaros.hu email címen jelezni.
Kérem mindazokat a polgárokat és vállalkozásokat, akiknek lehetőségei ezt megengedik,
hogy támogassák adományukkal a józsefvárosi idős embereket, továbbá a járvánnyal összefüggően beállott rendkívüli helyzetbe kerülteket és a kerületben dolgozó segítőink és önkénteseink védőfelszerelésének beszerzését a koronavírus megpróbáltatásai miatt.
LN.

Pikó Andras
polgármester
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sz. melléklet

/2020. (IV. 06.) számú határozat
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a polgármester a 103/2020. (III. 24.) számon
hozott határozatot pontosítja és hatályban tartja fenn az alábbiak szerint:
I. „a Budapest Főváros VIII. kerület Önkormányzat felhívást tesz közzé pénzbeli adomány
(közérdekű célra való kötelezettség vállalás) gyűjtésre. Az adományokat az önkormányzat
különböző védőfelszerelésekre, fertőtlenítőszerekre, valamint a koronavírus miatt nehéz
helyzetbe került idős emberek megsegítésére fordítja. Az adománygyűjtésnél be kell tartani a
civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szó16 50/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásait ide vonatkozó rendelkezéseit."
szöveg kiegészül „továbbá a járvánnyal összefüggően beállott rendkívüli helyzetbe kerültek" szövegrésszel.
A pontosított szöveg az alábbi:
„Budapest Főváros VIII. kerület Önkormányzat felhívást tesz közzé pénzbeli adomány (közérdekű
célra való kötelezettség vállalás) gyűjtésre. Az adományokat az önkormányzat különböző védőfelszerelésekre, fertőtlenítőszerekre, valamint a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került idős emberek,
továbbá a járvánnyal összefüggően beállott rendkívüli helyzetbe kerültek megsegítésére fordítja. Az
adománygyűjtésnél be kell tartani a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 50/2011. (XII. 30.) Korn. rendelet előírásait ide vonatkozó rendelkezéseit."
2. 1. pont szerint pontosított felhívás közzétételéről gondoskodom.
Felelős: 1.-2. pont esetében: polgármester,
Határidő: 1-2. pont esetében: 2020. április 6.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet
Budapest, 2020. április 6.
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