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Jelen el6terjesztesernmel javaslatot teszek egy Kawai CN-34 MH szallithato, 
elektromos pianino megvasarlasara. A hangszer ara kb. 491.000 Ft. 

A hangszer haszonkolcson szerz6dessel a Fasang ~ r p a d  Zenei Alapfoklj 
MGveszetoktatasi lntezmenyhez (Bp., XXI. Posztogyar u. 2.) kerulne. 

Az iskolanak nagy szuksege lenne egy konnyen szallithato hangszerre, mert ha az 
iskola epuleten kivul (pl. varosi rendezvenyen, mas, keruleti iskolak rendezvenyein 
stb.) tartanak koncertet, akkor egy ,,rendes" pianino szallitasa csak szakemberekkel 
oldhato meg, ami alkalmankent tobb tizezer forint koltseggel jar. 

Kerem a tisztelt kepvisel6-testuletet, hogy javaslatomat tamogassa es hatalmanon 
fel az iskola fenntartojaval, a Klebelsberg Intezmenyfenntarto Kozpont tankeruleti 
igazgatojaval torten6 haszonkolcson szerz6des megkotesere. 

Budapest, 201 4. november ,, 2q I) 

Borbely Lenard 
polgarmester 

Hat6rozati iavaslat 

Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepviseld-testulete ljgy dont, hogy a 
2014. evi koltsegveteserdl szolo, 512014. (111. 4.) onkormanyzati rendelet 2la. szamlj 
melleklet 3991. szamlj, onkormanyzati altalanos tartalek c. sorban meghatarozott 
keretosszeg terhere, legfeleljebb 500.000.Ft (otszazezer forint) osszeg ertekben vasarol 
egy elektromos pianinot, amit a Fasang ~ r p a d  Zenei Alapfoklj MGveszetoktatasi 
lntezmeny fenntartojanak, a Klebelsberg Intezmenyfenntarto Kozpont XXI. 
Tankeruletenek a hasznalataba ad. 

A Kepvisel6-testulet felhatalmana a Polgarmestert a haszonkolcson szerzddes 
alairasara. 

Hataridb: elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: 201 4. december 31. 

Felelbs 
vegrehajtas elbkeszitesere: 

Borbely Lenard polgarmester 
Baldauf Myrtill koznevelesi referens 

A hatarozati javaslat elfogadasahoz a kepvisel6k mlnesitett tobbsegG tamogato 
szavazata szukseges. 



1. sz. melleklet 
Egyeztetb lap 

a ,, Javaslat elektromos planin6 v6s6r16s6raW 
cimllr elbterjeszteshez 

Az elbterjesztes egyeztetve: 

Halmos Istv6nn6 sk. 
varosgazdalkodasi agazatvezetb 
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