BUDAPEST FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEF VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
PIKÓ ANDRÁS
POLGÁRMES:ER

• /2021. (I. 0 *.) számú határozat
az „LNR-J/2/2020. típusú" bérlakás pályázat eljárási határidőinek módosításáról
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS
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.
A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 59. § (3) bekezdésén, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervez Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. 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 Andras polgármester az alábbi döntést hozom:
1.) tudomásul veszem, hogy a Bonyolító Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. az „LNR-J/2/2020.
típusú" nyilvános pályázat során meghatározott eljárási határidőket meghosszabbította azzal, hogy
a benyújtott pályázatokat a felmerült informatikai probléma miatt a pályázat bontási eljárást
elhalasztotta.
2.) a 421/2020 (XII.04.) számú polgármesteri döntésével módosított, 128/2020. (X.27.) számú
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság határozata alapján - a pályázat benyújtásakor
lakással nem rendelkezők részére, 8 db felújítandó lakás bérbeadására - kiírt „LNR-J/2/2020.
típusú" nyilvános pályázat benyújtására vonatkozó határidőt meghosszabbítom a jelen
határozatban foglaltak szerint.
3.) Jelen határozat 1. pontja szerinti „LNR-J/2/2020. típusú" pályázat kiírását az alábbi tartalommal
módosítom:
a.) A Pályázati kiírás V. pontja az alábbiak szerint módosul:
I. a Bonyolító 2021. február 18. napja és 2021. február 26. napja között (ügyfélfogadási
időben) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Irodájának
munkatársai útján adja ki az I. típusú- jelentkezési lappal kapcsolatosan felmerülő hiánypótlási felhívásokat, amelyet a pályázó személyesen, vagy meghatalmazottja útján
vehet át.
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2. A 2. típusú — igazolások csatolására vonatkozó — hiánypótlási felhívás átvételére 2021.
március 16 napja és 2021. március 22. napja között (ügyfélfogadási időben)
személyesen, vagy meghatalmazott útján van lehetőség.
A hiánypótlási felhívásban foglaltak teljesítésére kizárólag személyesen, illetve a pályázó
által írásban meghatalmazott személy útján van lehetőség!
b.) A kiírás IX. pont 8., 9., 13. és 14. bekezdése alábbiak szerint módosul:
A pályázat benyújtásának határideje:

2021. január 13. napja (szerda) le óra

A pályázat bontásának ide/e:

2021. január 19. napja (kedd) 11°° óra

A Bonyolító 2021. február 18. napja és 2021. február 26. napja között a Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Iroda munkatársai útján adja ki a szükséges
hiánypótlási felhívásokat, amelyet a pályázó személyesen, vagy meghatalmazottja útján vehet
át.
A hirdetményi úton közölt felhívásban szereplő pályázóknak — az igazolások csatolására
vonatkozó — 2. hiánypótlási felhívás átvételére 2021. március 16. napja és 2021. március 22.
napja között (ügyfélfogadási időben) van lehetősége.
c.) Kiírás XII/2. pontja az alábbiak szerint változik.
A felhívás alapján a 2. hiánypótlás teljesítésére személyesen, vagy meghatalmazott útján 2021.
március 26. napjáig (ügyfélfogadási időben) van lehetőség a Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Irodán.
d.) A XV. pontban foglalt pályázat eredményhirdetésének időpontja az alábbiak szerint változik:
A pályázat eredményét legkésőbb 2021. április 19. napjáig ki kell hirdetni.
4.) felkérem a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a módosított pályázati felhívás közzétételére.
Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 3.) Kihirdetést követően azonnal.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józse
ozpont Zrt.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslat
nem indokolt
hirdető táblán
Budapest, 2021. január 7
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