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Tisztelt Kepviselo Testulet! 

Ahogy a tavalyi evben is, Csepel belvaros karacsonyi es szilveszteri 
unnepek alkalmab61 Budapest belsd keruleteihez hason16 diszkivilagitasara a 
Csepeli Varosgazda ajanlatot kert be. A diszkivilagitas kivitelezdje a jelent6s, 
keruleti referencia kkal rendel kez6 Budapesti Disz- es Kozvilagitasi Kft, a ki 
egyljttal a Budapesti kozvilagitasi ha16zat uzemeltet6je is, igy a felszereles es a 
folyamatos mfikodes zokken6mentessege garantalt. A hivatalos arajanlat 
szerint a feldiszitesre keruld terulet: 
- Szent lmre ter korben (Kozvilagitasi oszlopokon, HEV felsdvezetek tart6 
oszlopokon) vilagit6 motivumok elhelyezesevel) 
- Kossuth Lajos u. Ady E. ljt es Gorgey ter kozott mindket oldalon (Kozvilagitasi 
oszlopokon) vilagit6 motivumok el helyezesevel 
- Seta16 (Karacsony S.) utca ket oldalon (a fakon) LED feny-fuzerekkel diszitve 
Az engedelyezesre kert osszeg tartalmana ajanlati koltsegeken tljl a 
telepitesre kerijl6 eszkozok varhato energiafelhasznalasat is. 

A diszkivilagitas fel es leszerelesi, berle.l.i, valarr~int energia (a fel es lekapcsolas 
azonosan mfikodik a kozvilagitassal) koltsege brutt6 1 1.500.000,- Ft. 

Kerem a Tisztelt Kepvisel6-testuletet, hogy egyetertese eseten az el6terjesztest 
tamogassa es a megval6sitashoz szukseges osszeget biztositsa. 

41 . Budapest, 201 4. 1 1 . ,, ..... .. 



1. szamir hatarozati javaslat 

A Budapest XXI. kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepvisel6- testulete Ogy dont, 
hogy Csepel belvaros karacsonyi es szilveszteri unnepek alkalmabol Budapest 
bels6 keruleteihez hasonlo diszkivilagitasara 
- Szent lmre ter korben (Kozvilagitasi oszlopokon, HEV vezetek tartokon) 
motiv~~mok elhelyezesevel 
- Kossuth Lajos u. Ady E. bt es Gorgey ter kozott mindket oldalon (kozvilagitasi 
oszlopokon) motivumok elhelyezesevel 
- Set610 (Karacsony S.) utca ket oldalan lev6 fak LED fuzerekkel diszitese 
munkakra 1 1 SO0 eFt penzugyi fedezetet biztosit a 201 4. evi koltsegvetes 
celtartaleka 3921. sorszamlj ,,a koltsegvetesi kereteken beluli gazdalkodast es 
a mckodes biztonsagat szolga16 onkormanyzati tartalek" el6iranyzatanak 
terhere. 

Hatarid6: elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: 201 4. november 30. 

Felelbs: Borbely Lenard polgarmester 
vegrehajtasert felel6s: Werner Peter, vezerigazgat6 

A hatarozati javaslat elfogadasahoz a Kepvisel6-testijlet min6sitett tobbseau" 
tamogatd, szavazata szijkseges. 



1 .szamlj melleklet 

Egyedet6 lap 

1. Az eloterjesztes egyeztetve Halmos Istvanne varosgazdalkodasi 
agazatvezetovel. 

Budapest, 20 1 4. 1 1 . . . . . . . . 

Halmos Istvanne sk. 
~gazatvezet6 


		2014-11-11T14:26:52+0100
	Dr. Szeles Gábor




