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HATÁROZATA 

117/2020. (VI.IO.) BPXXPM határozat 

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. (l) és (3) bekezdése, valamint 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (111.1 1.) számú kormányrendelet l. §-a 

értelmében a Kormány 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 veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 41. (4) bekezdésén, valamint a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI.29.) 

önkormányzati rendelete 5. (l l) bekezdésén alapul. 

E rendelkezések alapján, a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a Polgármester egyeztetve a Szociális 

Bizottság elnökével — úgy dönt, hogy: 

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérbeadásának feltételeiről szóló 27/2015. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 2. (5) bekezdés e) 

pontja alapján úgy dönt, hogy P. E. részére a Budapest XX. kerület, … (hrsz.: …) szám alatti 

ingatlanban az elektromos hálózat lakáson belüli kapacitásbővítéséhez, valamint a 

légkondicionáló berendezés elhelyezésének a bérlő saját költségén történő elvégzéséhez 

hozzájárul azzal, hogy a beruházás elvégzéséhez szükséges tervezési, vezetékezési munkák, a 

hatósági engedélyek, valamint a légkondicionáló berendezés elhelyezéséhez a társasházi 

közgyűlés hozzájárulásának beszerzése a bérlő feladata, az ezzel kapcsolatos költségek viselése 

a bérlőt terhelik. A bérlő a munkák ellenértékének megtérítését a bérbeadótól a munkák 

elvégzését, illetve a bérleti jogviszony megszűnését követően sem követelheti. 
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