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Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága!

A Ferencvárosi Kalendárium Szerkesztő Bizottsága képviseletében Vidáné dr. Erdő Franciska 
kiegészítő támogatás igénylése ügyében fordult a Humán Ügyek Bizottságához. 

A  kalendárium  egy  civil  kezdeményezés  eredményeként  jelenik  meg  kerületünkben  már 
hetedik  alkalommal.  A  szerkesztők  2005.  óta  évről-évre  társadalmi  munkában  készítik  a 
kiadványt, melynek célja a kerület gazdag kulturális értékeinek bemutatása.
A  kalendárium  egy  nonprofit  kiadvány,  a  nyomdaköltségeket  elsősorban  önkormányzati 
pályázati támogatásból finanszírozzák, amelyet még kiegészített a kerületben tevékenykedő 
vállalatok  által  nyújtott  támogatás.  A  Szerkesztő  Bizottság  minden  bevételt  a  nyomdai 
munkálatokra fordít, a szerkesztők 2005. óta ingyen dolgoznak. A kiadvány megjelenéséhez 
szükséges anyagi feltételek nem elegendőek.
A 240  oldalas  (12  színes  oldal),  B5-ös  formátumban,  800  példányban  megjelenő  könyv 
nyomdaköltsége kb. 500 - 600.000,-Ft, tördelési költsége kb. 200 - 300.000,-Ft.

A Ferencvárosi Kalendárium Szerkesztő Bizottsága a 2011. június 6. napján kelt Támogatási 
Szerződés  alapján  bruttó  300.000,-Ft  támogatásban  részesült  a  2011.  évi  költségvetési 
rendelet 3673. számú „pályázati támogatások” sorának terhére.   
A jelen előterjesztéshez  mellékelt  levélben  Vidáné dr.  Erdő Franciska  -  a  lehetőségekhez 
mérten  -  további  300.000,-Ft  kiegészítő  támogatást  kér  a  Ferencvárosi  Kalendárium 
megjelenése érdekében.     

Kérem  a  Tisztelt  Bizottságot,  hogy  a  fentiek  alapján  a  Ferencvárosi  Kalendárium 
megjelenésének költségeihez bruttó 300.000,-Ft hozzájárulást szíveskedjen biztosítani a 3485. 
számú „Egyéb oktatási feladatok” költségvetési sor terhére. 
 
melléklet:
- Vidáné dr. Erdő Franciska kérelmező levele

Budapest, 2011. október 26.
 Dr. Gáspár László s.k.

irodavezető

Határozati javaslat:

Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Humán 
Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy:

1. támogatja a Ferencvárosi Kalendárium megjelenését bruttó 300.000,- Ft összegben,
2. felkéri  a  Bizottság  Elnökét,  hogy  a  2011.  évi  költségvetés  3485.  számú  „Egyéb 

oktatási  feladatok”  sorának  terhére  biztosítson  forrást  a  támogatás  kifizetésének 
érdekében,

3. felkéri a Humánszolgáltatási Iroda Vezetőjét a támogatási szerződés előkészítésére. 
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