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K I V O N A T 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének  

2020. december 10-én  

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörében meghozott  

döntéséről 

 
Napirend 
 

8. Javaslat a Szabadtéri Sportok Egyesülettel együttműködési megállapodás 

megkötésére 

Előterjesztő: Czigler László alpolgármester 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján Képviselő-testület feladat- 

és hatáskörét gyakorolva – a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladat- és hatáskörében- 

meghozott 249/2020. (XII.10.) határozata a 1041 Budapest Erzsébet u. 31. szám alatti 

helyiségre vonatkozó, kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem elbírálásáról 
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése 

értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú 

kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 

hirdetett ki. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, miszerint veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) 

bekezdés rendelkezése alapján - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladat- és hatáskörében - 

1041. Budapest Erzsébet u. 31. szám alatti helyiségre vonatkozó, kedvezményes bérleti díj 

megállapítása iránti kérelem elbírálása ügyében úgy dönt, hogy hozzájárul a Szabadtéri Sportok 

Egyesülete által bérelt, 1041. Budapest Erzsébet u. 31. szám alatti helyiség kedvezményes bérleti 

jogviszonyának 2021. január 1. - 2021. december 31. napjáig történő meghosszabbításához. 

Egyúttal helyiség bérleti díját 60,- Ft/m2/év + ÁFA összegben állapítja meg azzal a feltétellel, 

hogy a Bérlő a bérleti szerződés időtartama alatt is köteles megfizetni valamennyi közüzemi díjat 

és minden, a helyiség üzemeltetésével kapcsolatos egyéb költséget. 

A folytatható tevékenységi kör: tárolás.    

Felelős: Polgármester  

Határidő: azonnal  
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9. Kérelem díjmentes közterület-használat engedélyezése tárgyában 

Előterjesztő: Czigler László alpolgármester 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján Képviselő-testület feladat- 

és hatáskörét gyakorolva - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladat- és hatáskörében - 

meghozott 250/2020. (XII.10.) határozata a díjmentes közterület-használat engedélyezéséről 

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése 

értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XII. 3.) számú 

kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 

hirdetett ki. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, miszerint veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) 

bekezdés rendelkezése alapján - a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság feladat- és 

hatáskörében eljárva - úgy dönt, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom kérelmében 

foglaltakhoz hozzájárul, és engedélyezi Budapest IV. kerület Károlyi park előtti járdaszakaszon 

az Adventi kereszt felállításához szükséges közterület használatot 2 m2 terjedelemben, 2019. 

november 30. - 2020. január 12. közötti időszakra díjmentesen. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

10. Előterjesztés a 1043 Budapest, Nyár u. 1. szám alatti helyiségre vonatkozó, 

kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem elbírálása tárgyában 

Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester 

Czigler László alpolgármester 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület  

feladat- és hatáskörét gyakorolva - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladat- és 

hatáskörében - meghozott 251/2020. (XII.10.) határozata a 1043 Budapest, Nyár u. 1. szám 

alatti helyiségre vonatkozó, kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem 

elbírálásáról 

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése 

értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XII. 3.) számú 

kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 

hirdetett ki. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, miszerint veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) 

bekezdés rendelkezése alapján - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladat- és hatáskörében 

eljárva - úgy dönt, hogy a Cri Du Chat Baráti Társaság által végzett tevékenységére figyelemmel 
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hozzájárul a 1043 Budapest, Nyár u. 1. szám alatti helyiség kedvezményes bérleti 

jogviszonyának 2020. december 1. - 2022. június 30. napjáig történő meghosszabbításához. 

Egyúttal helyiség bérleti díját 60,- Ft/m2/év + ÁFA összegben állapítja meg azzal a feltétellel, 

hogy a Bérlő a bérleti szerződés időtartama alatt is köteles megfizetni valamennyi közüzemi díjat 

és minden, a helyiség üzemeltetésével kapcsolatos egyéb költséget. 

A folytatható tevékenységi kör: tárolás.   

Felelős: Polgármester  

Határidő: azonnal  

 

 
 

Kmf. 
 
 
 

Dr. Dallos Andrea sk. 
jegyző 

Déri Tibor sk. 
polgármester 

 
 
A kivonat hiteles 
Budapest, 2020. december 11. 
………………………………. 
 

 

 

 
 
 


