BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
PIKÓ ANDRÁS

POLGÁRMESTER

(GT 12020. (XII.17.) számú határozat
a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum lakossági szűrő programjának támogatásáról

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet 1. §-a értelmében a
Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
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 és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIB. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét
gyakorolva Pikó András polgármester az alábbi döntéseket hozom:
a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központban HIV/hepatitis szűrővizsgálatok 2020.
december 1-től 2021. november 30. napjáig tartó lebonyolítása érdekében a Pozitív Élet Alapítvánnyal
(székhely: 2225 Üllő, Gyömrői út 96.; nyilv. szám: 47.Pk.60.331/2016/6; képviseli: Németh Zoltán
elnök) 2.000.000,- Ft összegben támogatási szerződést kötök, amelynek fedezete a 11301 kábítószerellenes programok címen biztosított.
a határozat 1. pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11301 cím drogellenes programok -

önként vállalt feladat - előirányzatáról 2.000,0e,- Ft-ot átcsoportosítok a kiadás 11105 cím - önként

vállalt feladat - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Pozitív
Élet Alapítvány támogatása címén. Az átcsoportosítást átvezetem az Önkormányzat 2020. évi
költségvetésről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában.
a határozat 1. pontjában elfogadott szerződést aláírom.
Felelős: polgármester
Határidő; 1. — 2. pont esetében: 2020. december 17.
3. pont esetében: 2020. december 31.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati
ves
Iroda
Budapest, 2020. december 17.
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