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Tárgy: Javaslat a keľület karácsonyi feldíszítésére
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Városgazdálkodási és Pénzĺigyi BŁottság vé|eményezi E
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hatźr ozati jav as|at a bizottság szémér a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselĺí-testĹiletnek az e|őteqesztés

Tlszľrĺ,ľ KÉľvĺsnr,o.ľrsľÜr.Br !

Onkoľmányzatunk idén is szeretné közteľületeit feldíszíteni, Ĺinnepi keľetet advaa karácsony
megünnepléséhez. A díszítés elemei, fenyőfą Betlehemi jászo|, fiík és kandelábeľek
díszkivilágítása. A ľendelkezésre á|ló anyagok felhasználására és a sziikséges anyagok
beszeľzéséľ e az a|äbbi javaslatot teszem :

- 1 db, |2-|4 m magas kaľácsonyfa felállításą feldíszítése és díszkivilágítĺíssal töľténő
ellátása a Hoľváth Mihály téľen. Váľható beszerzési felállítĺási és lebontási költsége
bruttó 600 e Ft.

- 1 db meglévő' hagyományos adventi koszoru fe|éú|itása és az első gyertya
meggyujtása advent első vasámapjára. Várható javítási és felszerelési kiiltsége bruttó
250 eFt.

- Betlehem fe|á||itźsa Lőrinc pap téren, a Jézus szíves templom előtti teriilete. Felállítási
leszeľelési és ügyeleti költsége bruttó 115 e Ft.

- keľiiletiink frekventált pontjain a meglévő dísz-kivilágítĺási e|emek felhasználásával
esti díszkivilásítás ęlkészítése és üzemeltetése bruttó 8.750 e Ft
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A beszerzés becsiilt összköltsége bľuttó 9.715 e Ft-t.

A szo|gźitatás megrendelés éľtékére tekintettel a Jőzsefvárosi Önkoľmányzat Közbeszerzési
és Beszerzési Szabá|yzat (a továbbiakban: Szabźiyzat) IX. ľésze szeľinti beszerzési eljárást
szükséges lefolytatni. Az e|járás előkészÍtését, bonyolításái a Szabál|yzat szerint a Hivatal
végzi.

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és MiĺködésiSzabáiyzatźtról szóló 19/2009. (V.l6.)
önkoľmányzati rendelet 45. s (4) bekezdés 1. pontja a|apján a beszerzési iigyekben való
döntós a Vĺírosgazdálkodĺísi és Pénzügyi Bizottsóg hatĺískiirébe taľtozik. Igy a beszerzési
eljárás eľedményéľől a Bizottság fog dönteni.

A beszerzés fedęzete a 2011. évi költségvetésben nem szeľepel. A fedezet biztosítása
érdekében javaslom a szĹikséges bruttó 9.715 e Ft.ot a fejlesztési célú, vagyongazdálkodási
céltaľtaléke|őirányzatrólátcsopoľtosítani.

A Képviselő-testiilet és Szeľvei Szervezeti és MiĺktidésiSzabźůyzatáról szóló I9/f009. (v.16.)
önkoľmányzati rende|et 4. $ (4) a) pontja a|apjén a 2011. évi kiiltségvetési rendelet

módosítása a Képviselő-testiilet hatásköre.

Kéľemazalréhbihatźrozati javaslatelfogadását.

Ha,rÁnoza,Tl JAvASLAT
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a keľiilet karácsonyi diszitéséhęz az a|ábbi elemek beszerzését és felhasználását
j őv áthagyj a, továbbá fe lkéri a p o l gáľm es tert a beszerzés i elj áľások me gindításáľa :

- I db 12-14 m magns karócsonyfafelállítóna a Horvóth Mihóly téren,

- 1 db ądventi laszorúfelújítósa ésfelĺźIlítósa a Harminclrettesekterén,
- Betlehemfelóllítósa o Lőrinc pap téren, a lrertilet
- fľekventált pontj ain knrácsorlyi díszkivilógítós elhelyezé se.

abeszerzés fedezetéiil a 11107-03 cím fejlesztési célú, vagyongazdálkodási céltartalék
e|őiráłnyzatěltjelöli meg 9.7I5 e Ft. összegben;
2. az onkoľmányzat és a Polgármesteľi Hivatal kiadás l1107-03 cím fejlesztési
célú, vagyongazdálkodási cé|tartalék előirányzatźtt 9.715 e Ft-tal csökkenti, ezze|

egyidejíĺleg a kiadás 11405 cím dologi e|oirányzatźtt ugyan ezen összeggel megemeli a
karácsonyi díszkivilágítás költségei címén.
3. felkéľi a polgáľmestert, hogy a hatfurozatban foglaltakat az Önkorményzat
201l. évi költségvetéséľől szóló rendelet következő módosításakor vegye ťrgyelembe.

Felelős: Polgáľmesteľ
Határidő: 201l. október 6.

A ,döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdéikodási ÜgyosztáÄy, Pénztgyi
Ügyosztály
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