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HATÁROZATA 

023/2021. (I. 21.) Ök. sz. határozat 

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. (1) és (3) bekezdése, valamint a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) számú kormányrendelet l. S-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 tefiiletére 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. (11) 

bekezdésén alapul. 

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

Képviselőtestületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a Polgármester — egyeztetve a Gazdasági 

Bizottság elnökével — úgy dönt, hogy: 

I. a Bp. XX. Révay u. 39. fsz. 3. szám alatti lakásingatlanra vonatkozó 4.200.000,- Ft összegű, 

valamint a Bp. XX. Révay u. 39. fsz.6. szám alatti lakásingatlanra vonatkozóan 

3.600.000,- Ft összegű vételár ajánlatot tartalmazó, L. D. (1205 Budapest, …...) által 

benyújtott ajánlat érvényes. 

II. a Bp. XX. Révay u. 39. fsz. 3. (174538/0/A/3 hrsz) és Bp. XX. Révay u. 39. fsz. 6. 

(174538/0/A/6 hrsz) szám alatti lakásingatlanok értékesítése érdekében lefolytatott 

pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja és megállapítja, hogy az eljárás nyertese L. 

D. (1205 Budapest, …………) magánszemély. A Bizottság az ingatlanokat a pályázatban 

megajánlott vételáron,  a Bp. XX. Révay u. 39. fsz. 3. szám alatti ingatlan esetében 

4.200.000,- Ft vételár ellenében,  a Bp. XX. Révay u. 39. fsz. 6. szám alatti ingatlan 

esetében 3.600.000,- Ft összegű vételár ellenében értékesíti L. D. részére. 

Határidő: 2021. február 23. 

Felelős: Szabados Ákos polgármester 
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