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PIKÓ ANDRÁS
FOLGÁRMESTER

.

a Budapest VIIL, Kis Stáció utc4A§jjiemeletfőőszám alatti közszolgálati célú lakással
kapcsolatos döntés meghozatalára
POLGÁRMESTERI

DONTES

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.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.

Í

A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX.
törvény 59.§ (3) bekezdésén, valamint Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 31. § (1)
bekezdésén alapul.
A Kkatasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

éz

egyes törvények módosításáról

szóló 2011. évi

CXXVIII jörvény: 35. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

a települési

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét
gyakorolva Pikó András polgármester az alábbi döntéseket hozom:

1.) nem járulok hozzá a Budapest VIII. kerület, Kis Stáció utc4gjjlif emeletgszám alatt
ez
i
hrsz.-ú, 54,83 m? alapterületű, 1,5 szobás, összkomfortos komfortfokozatú lakás

észére

2.) a AKK

2020. november 1. napjától, 5 év határozott időre történő bérbeadásához.

sz-ú, Budapest VIT. kerület, Kis Stáció utc-.Sjflllemeletlszám alatti 54.83 m?

alapterületű, 1,5 szobás, összkomfortos komfortfokozatú önkormányzati lakás közszolgálati célú
kijelölését megszüntetem, és a lakásgazdálkodásba bevonom.

3.) felkérem a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-t a lakás kiürítése érdekében szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 3.) pont esetében 2021. január 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Budapest, 2020. december AT.

1 KK

Pikó András

1... polgármester

1052 Budapest, Baross u, 63-67. " Telefore 06 1 459 2100 " E-rnaik polgarmesterédjezsefvaros. hir " wwwjczszfvaros hu

. IDŐSBARÁT
É
ÖNKORMÁNYZAT:
Lt

zt.

1

"b

