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Budapest Józsefváľosů on koľmá nyzat

Képviselő.testület e számára

Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgárnesteľ

A kęviselő-testületi tilés időpontja:20|2. október 18.

Tárgy: Javaslat a kerület kaľácsonyi feldíszítéséľe és díszkĺvilágításáľa

A napiľendet nyílt ülésen kell taľgyalni, a dĺintés elfogadásĺĺhoz minősített szavazattobbség
sztikséges.
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Városgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási BÍzottság véleményezi tr

Határ ozati j av as|at a bizottság szźtmźr a:

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság' javaso|ja a Képviselő-testiiletnek az e|őterjesztés
megtáľsyalását.

Trszrnr,r Kpľvrsnr,o.ľBsľtrĺ,ľľ !

Előzmény

A Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuarosi onkoľmáĺyzat törekszik arľa, hogy minden
évben tinnepi keretet adjon a karácsony megünnepléséhez. A díszítés elemei, ahogyan a
tavalyi évben is, a kcivetkezők: feĺyőfa felál.lítása és feldíszítése és díszkivilágítással ellátása,
Betlehemi jászo| fe|źil'ítćisa, adventi koszoru fęlállítása, Ílík és kandelábeľek díszkivi|ágítása.
A kaľácsonyí ďiszvi|ágitás 2011 . 

.évi tjnkormźnyzati összkĺiltsége bruttó 9.7 |5 e Ft volt.

A fent említett ĺĺľu és szo|gá|tatźlsok beszeľzésére a 201f. évi karácsonyi díszvilágitźsra
vonatkozóan az alélbbi javaslatot teszem:

- ĺĺrubeszerzés: 1 db, |2-|4 m magas fenyőfa beszerzése bruttó 300,0 e Ft (nettó
236.220'- Ft) éľtékben.

- szolgáltatás beszerzése: a fenyőfa felállítása a Horváth Mihály téren, továbbá 1 db
meglévő, hagyományos ađvęnti koszoru kihelyezése a Mikszáth téľen, felújíĺása,
díszkivilágítással tĺirténő e||źúźsa, az első gyertya meggyújtása advent első
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vasiĺrnapjiĺľa, továbbá a gyertyák szakaszos kapcsolása bruttó l.000,0 e Ft (nettó
7 87 .402,- Ft) értékben.

szo|gźitatás beszerzése: Betlehem i jászo| ĺisszeszeľelése a Lőrinc pap téren a Jézus

100,0 e Ft (nettó 78.740,- Ft) éľtékben.

: szo|gá|tatás beszerzése: kerĹiletünk fľekventált pontj ain a meglévő díszkivilágítási
elemek elhelyezése, azok ellenőrzése, javítása, és iizemeltetése, továbbźl, a fenyőfa
feldiszítése, lebontása és díszkivilágítással töľténő e||źÍása, Ĺizemeltetése bruttó
8.400,e Ft (nettó 6.614.|73,- Ft) összegben.

Valamennyi szolgáltatás esetén a kcjzmúvekkel kapcsolatos ügyintézés, a szfüséges
engedélyek beszeľzése és valamennyi kapcsolódó költség viselése avźila|kozót teľheli.

Fenti áru és szolgáltatások beszerzési értékére tekintettel a Jőzsefvárosi onkormányzat
Kozbeszerzési és Beszerzési Szabźůyzat (a továbbiakban: SzabáIyzat) IX. ľésze szerinti
beszerzési eljarást szükséges lefolytatni. Az e|jáĺás előkészítését, bonyolítźĺsźú. a Szabźiyzat
szerint a Hivatal végzí,

A Képviselő.testtilet és Szervei Szervezeti és Működé si Szabá|yzatárő| sző|ő Igl2OOg. (V. l 6.)
önkoľmrĺnyzati rendelet 45. $ (4) bekezdés |. pont c) alpont a|apján abeszerzési ügyekben
való dĺintés aYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatáskörébe taľtozik. Igy abeszetzési
eljaľás eľedményéľől a Bizottság fog dĺinteni.

A beszerzés feđezete a 20|2. évi ktĺltségvetésben nem szerepel. A feđezet biztosítása
érdekében javaslom a szfüséges bruttó 9.800,0 e Ft-ot azáIta|źnos tartalékľólbiztosítani.

A Képviselő-testtilet hatasköľe a helyi cinkoľmanyzatoksőI szóló 1990. évi LXV. t<lrvény 10. $
(1) bekezdés d) pontjĺĺn alapul.

Kéremazalábbihatźtĺozati javasiatelfogadását.

HłrÁRoz.ł.TI JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I. jővehagyja a kerĹiletz}|z. évi kaľácsonyi díszítéséhez az a|ábbi beszerzéseket:
árubeszerzés: 1 db, |2-|4 m magas fenyőfa beszerzése bruttó 300,0 e Ft (nettó
23 6.220,- Ft) értékben,

- szolgáltatás beszerzése: a fenyőfa felállítása a Hoľváth Mihály téren, továbbá 1 db
meglévő, hagyományos adventi koszorú kihelyezése a Mikszáth téren, felújítása,
díszkivilágítással tciľténő ellátása, az első gyertya meggffitása advent első
vasiírnapjźtra, továbbá a gyertyák szakaszos kapcsolása bruttó 1.000,0 e Ft (nettó
7 87 .402,- Ft) értékben,

- szo|gźůtatás beszerzése: Betlehemi jászo| ĺjsszeszerelése a Lőľinc pap téľen a Jénls
Szíve templom előtti területen, felújítása, vilźęitás beüzemelése, iizemeltetése bruttó
100,0 e Ft (nettó 78.740,- Ft) éľtékben,

- szo|gá|tatás beszeruésę: keľĹilettink frekventlílt pontjain a meglévő díszkivilágítási
elemek elhelyezése, azok ellenőľzése, javitása, és iŁemeltetése, továbbá a fenyőfa
feldíszítése, lebontása és díszkivilágítással töľténő el|átása, tizemeltetése bruttó
8.400,e Ft (nettó 6.6|4.I73,- Ft) összegben.

2. az |. pont a|apjan felkéri a polgáľmesteľt a beszerzési eljárások megindításara:



3. az t. pontban foglaltak miatt az onkormanyzatkiađás 11107-01 cím működési cél és
általĺános tarta|ék e|óirźnyzatźn belül az áItalános tarta|ék előirátyzatát 9.800 e Ft-tal
csökkenti és ezze| egyidejiĺleg az onkormźnyzatkiadás 11405 cím dologi e|oirźnyzatátugyarl
ezen ĺisszeggel megemeli a karácsonyi díszkivilágítás címén.

4. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a hatźnozatbarl foglaltakat az onkoľm ányzat 2OI2,. évi
kdltségvetéséről szóló rendelet következő módosításakoľ vegye fi gyelembe

Feleiős: Polgármesteľ
Hatáľidő: |.'2.,3. pont esetén 2O|2. október 18.

4. pont esetén a költségvetésről szóló rendelet ktlvetkező módosítása, legkésőbb
20i2. december 31.

A dtintés végľehajtását végző szewezeti
Ügyosztály

Budapest, 20|2. október 18.

Törvényességi ellenőrzés:
Rĺmán Edina

jegyző
nevében és megbizálsából:
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