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/2021. (I. 14.) számú határozat

a Budapest VIII. kerület, Práter utca 63. szám alatti, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség
elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozataláról
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS
A vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (X1.03.) számú kormányrendelet 1. § értelmében a Kormány
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 41.§ (3) bekezdésén alapul.
A katasztrófavédelemről is a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének feladat- es hatáskörét a polgármester gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatásköret
gyakorolva Pikó András polgármester az alábbi döntéseket hozom:

1.) hozzájárulok a Budapest VIII. kerület, Práter utca 63. szám alatt található, földszinti és pinceszinti,
36122/0/A/1 helyrajzi számú, összesen 496 m2 alapterületű irodahelyiség földszinti, 35 m2 alapterületű,
nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítéséhez a Dekon Tervező és Fővállalkozó Kft (székhely:
1083 Budapest Prater utca 63. földszint 2., adószám: 14628427-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-912587,
képviseli: Farkas József ügyvezető) részére. A helyiség vételára 6.080.000 Ft.
2.) felkérem a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti eladási ajánlat
kiküldésére a Dekon Kft részére, valamint az adásvételi szerződés megkötésére, azzal a feltétellel, hogy
az alapító okirat módosítás költsége nem a Budapest Józsefvárosi Önkormányzatot terheli.
Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: a 2.) pont esetében 2021. március 31.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási K 'zpont Zrt.
Budapest, 2021. január
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