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Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt évekhez hasonlóan önkormányzatunknak idén is szükséges döntést hozni a 
karácsonyi díszkivilágítás megszervezése, lebonyolítása tárgyában. Az elmúlt évben az RFV 
Józsefváros  Szolgáltató  Korlátolt  Felelősségű Társaság  (a  továbbiakban:  RFV Józsefváros 
Kft.)  végezte  el  önkormányzatunk által  meghatározott  közterületeken a díszítő motívumok 
felszerelését,  azok  villamos  energiával  történő  megtáplálását,  a  folyamatos  üzemeltetés 
biztosítását,  a  díszvilágítás  bontását,  szükség  esetén  javítást.  2009.  évben a  teljes  költség 
12.500 eFt + Áfa volt, több költség az önkormányzatot nem terhelte.

Az érintett közterületek és díszítő elemek felsorolását az előterjesztés melléklete képezi.

Az RFV Józsefváros Kft. üzletrész 51 %-ának a Józsefvárosi Önkormányzat a tulajdonosa, a 
hivatkozott karácsonyi díszvilágításhoz szükséges díszítőelemek a Kft. tulajdonát képezik. A 
díszkivilágítással  együtt  járó feladatokat nettó 8.000 e Ft-ért  2010. évben is vállalja,  mely 
magában foglalja a díszítő elemek felszerelését, lebontását, hibák esetén azok javítását. Az 
üzembe helyezés javasolt időpontja 2010. november 29., az elbontás határideje 2011. január 
06. napja. 

Tekintettel arra, hogy önkormányzatunk az RFV Józsefváros Kft. többségi tulajdonosa, a Kft. 
a  tulajdonában  lévő  tárgyakat  használná  fel  a  karácsonyi  díszkivilágítás  céljából,  ezért 
javaslom, hogy 2010. évben is a feladatot a RFV Józsefváros Kft. végezze, nettó 8.000 e Ft 
összegben.

A  díszkivilágítás  működtetéséhez  szükséges  villamos  energia,  illetve  a  Budapesti 
Díszkivilágítási Kft.-től (a továbbiakban: BDK Kft.) hozzájárulás beszerzése a közterületen 
elhelyezett  kandelláreken. A BDK Kft. 2009. évi ajánlata szerint a bérleti  díj 5.750,- Ft + 
Áfa/oszlop volt.

Javaslom, hogy az RFV Józsefváros Kft. vegye fel a kapcsolatot az ELMÜ Nyrt-vel és a BDK 
Kft-vel és a szükséges szerződések kösse meg, hozzájárulásokat szerezze be.

Mindezek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
 

Határozati javaslat



A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a 2010. évi karácsonyi díszkivilágítás teljes lebonyolításával az RFV Józsefváros Kft.-
t bízza meg, oly módon, hogy a fel- leszerelés, karbantartás, folyamatos üzemeltetés 
biztosításra,  hibák  javítására  8.000  e  Ft  +  Áfa-t,  a  villamos  energiával  történő 
megtáplálásra  és  a  közvilágítási  oszlopok  használatáért  maximum  2.000  eFt+Áfa 
összeget biztosít.

2. felhatalmazza  a  polgármestert  az  1.  pontban  felsorolt  tevékenységekre  vonatkozó 
szerződések aláírására.

3. az 1. pontban meghatározottak költségvetési fedezetéül  

a./  az  önkormányzat  és  a  Polgármesteri  Hivatal  kiadás  11107-01   címen  belül  a 
városfejlesztési  egyéb  feladatok  előirányzatát  1.076,2  e  Ft-tal,  választások 
többletköltségei céltartalék előirányzatát 5.969,1 e Ft-tal, polgármester végkielégítés 
előirányzatát  2.135,0  e  Ft-tal,  polgármester  adható  juttatás  céltartalék  előirányzatát 
2.135,0 e Ft-tal, külső bizottsági tagok díjazása céltartalék előirányzatát 1.184,7 e Ft-
tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11405 cím dologi előirányzatát 12.500,0  e 
Ft-tal megemeli. 

4. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatban  foglaltakat  a  költségvetés  következő 
módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1., 2., 3. pontok esetében azonnal

4. pont esetében az önkormányzat költségvetésének következő módosítása

Budapest, 2010. november 03.

Dr. Kocsis Máté
   polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

         Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző
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