
   
   

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

  

                               Iktató szám: Sz-117/2021 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság   

2021. november 10-én (szerda) 15.30 órakor tartandó rendes ülésére 

 

 

Tárgy:  Javaslat a 2021. évi Csarnok téri és MÁV-Aszódi lakótelepi 

karácsonyi fenyőfák  beszerzésére,  ültetésére, valamint a ferencvárosi 

karácsonyi díszkivilágítás telepítésére 

 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 Készítette: Dr. Papula Lászlóné kulturális referens, Polgármesteri Kabinet 

 

 

Előzetesen  tárgyalja:   ----------- 

 

 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: Dr. Oláh Eleonóra s.k. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 

 

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  

 

 

igen x 

nem  

 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 



 

 
 

 

 

 

Tisztelt Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság! 

 

Ferencváros Önkormányzata, a korábbi évekhez hasonlóan, idén karácsonykor is ünnepi díszbe 

kívánja öltöztetni a kerületet. E célból a kerület több pontján karácsonyfát kíván állítani. 

  

Kerületünk 9 méteres karácsonyfáját hagyományosan a Bakáts téren állítja fel az Önkormányzat, 

azonban tekintettel a téren folyó felújítási munkálatokra, idén a Csarnok téren tervezünk egy 6 méteres 

fát felállítani, és környezetében a kerület lakosaival közösen az adventi hétvégéken gyertyát gyújtani.  

A Csarnok téri fa kihelyezésére előkészítő munkálatokra van szükség a fa nagyságából adódóan 

(gödörásás, vasalat készítés, betonozás stb.), melynek elvégzésére, az előző évekhez hasonlóan a 

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft.-t  (FESZOFE Kft. ) kérnénk fel. 

 

Szeretnénk továbbá a MÁV-Aszódi lakótelepen lévő Madaras József térre is fát állítani, - a 

környezettudatosság jegyében földlabdás fenyőt-, ezzel Külső-Ferencváros lakóinak lakókörnyezetébe 

is karácsonyi hangulatot teremtve. E fának az ültetését szintén a FESZOFE Kft. végezné. A két fenyő 

beszerzése és ültetése, valamint a Csarnok téri fa talapzatának kialakításának költsége összesen: nettó 

672.600 Ft + Áfa. 

 

Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI.20.) számú polgármesteri 

és jegyzői együttes intézkedés rendelkezéseinek megfelelően beszerzési eljárást írtunk ki „Karácsonyi 

díszítő világítás Ferencvárosban 2021.” címmel. Az ajánlattételi felhívásra 1 pályázat érkezett a 

Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. részéről, mely pályázat a kiírás minden pontjának megfelelt. 

Ajánlatuk összege nettó 11 723 000 Ft + ÁFA. A karácsonyi díszkivilágítás költségeire a 3422.számú 

’egyéb rendezvények’ megnevezésű költségvetési sorról biztosítjuk a fedezetet.  

 

Kérem a Tisztelt Bizottság hozzájárulását hogy a Csarnok téri és a MÁV-Aszódi lakótelepi fák 

beszerzési és ültetési munkálatainak, valamint a ferencvárosi karácsonyi díszkivilágítás kiépítésének 

költségei a 3422. „Egyéb rendezvények” költségvetési sor terhére kerüljenek kifizetésre. 

 

Budapest, 2021. október 27. 

 

 

Döme Zsuzsanna s.k. 

alpolgármester 

 

 

 

Mellékletek:  

1. számú melléklet – Ajánlattételi nyilatkozat - FESZOFE 

2. számú melléklet – Ajánlattételi nyilatkozat – Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 

 

 

 

 



 

 

HATÁROZATI JAVASLATOK 

 

 

1) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, 

Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága jóváhagyja a Csarnok téren és a Máv-Aszódi 

lakótelepen 2 db fenyőfa felállítását. 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

Határidő: 2021. november 26.  

 

2)  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, 

Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy a Csarnok téren és a Máv-Aszódi 

lakótelepen   2 db fenyőfa beszerzésére, ültetésére, valamint a Csarnok téri fa talapzatának 

kialakításának fedezetére összesen  nettó 672.600- Ft + ÁFA összeget biztosít a 3422. számú 

„egyéb rendezvények” költségvetési sor terhére. 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

Határidő: 2021. november 26. 

 

3) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, 

Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy a Karácsonyi díszkivilágítás  

kiépítésének költségeire a  3422. „Egyéb rendezvények” megnevezésű költségvetési sorról 

összesen nettó 11 723 000 Ft + ÁFA összegben  biztosít fedezetet.  

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

Határidő: 2021. december 6.  

 

 

 


