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HATÁROZATOK 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének 

2020. április 29-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 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 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 hatáskörében meghozott 261/2020. (IV.29.) számú határozata az EVIKINT Kft. 

részére nyújtandó tagi kölcsönnel kapcsolatban  

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

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

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy Budapest 

Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 16.269.107 Ft összegben tagi kölcsönt 

nyújt az EVIKINT Intézményi Műszaki Gondnoki és Településüzemeltetési Korlátolt 

Felelősségű Társaság részére 2020. december 31. napjáig az ÉPIT-TAKARIT 2004 Betéti 

Társasággal (4220 Hajdúböszörmény, Kolozsvár u 48/a) szemben fennálló tartozása rendezése 

érdekében, a tagi kölcsön nyújtására vonatkozó szerződést elfogadja és megköti a jelen határozat 

melléklete szerinti tartalommal, és biztosítja az ehhez szükséges fedezetet. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Nagy Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője, 

Fitosné Zemanovics Zsuzsanna, a Pénzügyi Iroda vezetője, Galambos András az EVIKINT 

Intézményi Műszaki Gondnoki és Településüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság 

ügyvezetője 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 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 hatáskörében meghozott 262/2020. (IV.29.) határozata a bölcsődék és óvodák 

2020. évi nyári nyitvatartási rendjének visszavonásáról 

 

I. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

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

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy  
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1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

395/2019. (XII.18.) számú határozatát a bölcsődék 2020. évi nyári nyitvatartási rendjéről, 

valamint  

2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a  

232/2019. (VIII.23.) számú határozatát az óvodák 2020. évi nyári zárvatartási rendjéről 

visszavonja. 

Felelős:       Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:     2020. április 30. 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Tóth Gabriella, a Humánszolgáltató Iroda vezetője 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 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 hatáskörében meghozott 263/2020. (IV.29.) határozata a hajléktalan személyek 

étkeztetésének támogatásáról: 

 

II. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

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

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy  

1. a hajélktalan személyek étkeztetésének támogatására a Golgota Keresztény Gyülekezet 

Egyesület részére 700.000.- Ft összegű támogatást nyújt. 

2. hozzájárul a támogatási szerződés megkötéséhez. 

3. Az 1. pont szerinti támogatás biztosítása az Önkormányzat 5/2020. (II. 20.) számú 2020. 

évi költségvetési rendeletének „6105 Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület 

koronavírussal kapcsolatos étkezetési kiadások” jogcímről történik.   

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester  

Határidő:  2020. május 31. 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Tóth Gabriella, a Humánszolgáltató Iroda vezetője 
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a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület 
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 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 hatáskörében meghozott 264/2020. (IV.29.) határozata a hajléktalan személyek 

étkeztetésének támogatásáról: 

 

I. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

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

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy  

1. a hajélktalan személyek étkeztetésének támogatására a Menhely Alapítvány részére 

900.000.- Ft összegű támogatást nyújt. 

2. hozzájárul a támogatási szerződés megkötéséhez. 

3. Az 1. pont szerinti támogatás biztosítása az Önkormányzat 5/2020. (II. 20.) számú 2020. 

évi költségvetési rendeletének „6105 Menhely Alapítvány koronavírussal kapcsolatos 

étkezetési kiadások”  jogcímről történik.   

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester  

Határidő:  2020. május 31. 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Tóth Gabriella, a Humánszolgáltató Iroda vezetője 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 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 hatáskörében meghozott 265/2020. (IV.29.) számú határozata a 

Városüzemeltetési Bizottság tagja lemondásának tudomásul vételéről 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

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

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy Schábedly 

Dávid lemondását a Városüzemeltetési Bizottsági tagságáról 2020. március 17-ei hatállyal 

tudomásul veszi. 

 



 HATÁROZATOK 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének 

2020. április 29-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 
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Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Györky Erika, a Személyügyi és Ügyviteli Iroda 

megbízott vezetője 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 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 hatáskörében meghozott 266/2020. (IV.29.) számú határozata a 

Városüzemeltetési Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról 

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

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

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy Soós Andreát a 

Városüzemeltetési Bizottság nem képviselő tagjának 2020. április 29-ei hatállyal megválasztja. 

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Györky Erika, a Személyügyi és Ügyviteli Iroda 

megbízott vezetője 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 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 hatáskörében meghozott 267/2020. (IV.29.) határozata a veszélyhelyzetben 

kialakítandó Akut Légúti Betegellátó Központ tárgyában 

I. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, 

hogy  

1. a határozati javaslat mellékletét képező körül írt tartalommal együttműködési 

megállapodást köt Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatával a 



 HATÁROZATOK 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének 

2020. április 29-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 
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veszélyhelyzetben kialakítandó akut betegellátó központ létrehozása tárgyában.  

2. Gondoskodik a tárgyi eszközök és a folyamatos működéshez szükséges fedezetet 

biztosításáról 10 000 000 Ft keretösszeg erejéig. 

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: 2020. május 15. 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Tóth Gabriella, a Humánszolgáltató Iroda vezetője, 

Fitosné Zemanovics Zsuzsanna, a Pénzügyi Iroda vezetője 

 

 

 

Budapest, 2020. április 29. 

          dr. Györky Erika   

                  irodavezető 

 


