
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: Sz-73/2020. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

2020. március 3-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat a bizottság által koordinált 3424 számú „Városmarketing” 

költségvetési sor felhasználására 
 

Előterjesztő:    Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Készítette:    dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző 
 

Előzetesen tárgyalja:  - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:  dr. Riskó György s.k. 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

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 Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság!   

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 

2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) számú önkormányzati rendelete 3/C. számú 

melléklete a 3424 sorszámú „Városmarketing” megnevezésű kiadási előirányzata felhasználásának 

koordinálását a Tisztelt Bizottság feladatkörébe vonta. A költségvetés előbbi sora 15.000.000,-forint 

kiadási előirányzatot tartalmaz. 

 

Az Önkormányzat feladatellátása során folyamatosan szükséges grafikai tervező munkák elvégzése 

digitális felületekre, a honlapra, az önkormányzati facebook oldal számára, valamint névjegyek, 

hivatali táblák, borítékok, igazolványok, zászlók, meghívók, program naptárak, plakátok, roll up-ok, 

szórólapok és más kiadványok elkészítéséhez. Éves szinten a grafikai munkák előbbieknek megfelelő 

költségigénye bruttó 2.000.000,-forintra tervezhető. 

 

Ugyancsak szükség van az Önkormányzat tevékenységével összefüggésben fotók és videó 

dokumentációk készítésére is. A fotózandó események nagy száma (tervezetten havi 10 forgatási nap 

és havi 12 esemény fotózása, valamint opcionálisan további havi 5-10 esemény fotózása) alapján         

a feladat ellátásának költségigénye éves szinten bruttó 11.430.000,-forintra tervezhető. 

 

Kérem, hogy a T. Bizottság az ismertetett feladatokra a költségvetési előirányzat felhasználását               

a határozati javaslatban foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

 

Budapest, 2020. február 28. 

 

 Döme Zsuzsanna s.k.

 alpolgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs és 

Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1. az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelete 

3424 sorszámú „Városmarketing” megnevezésű kiadási előirányzata terhére grafikai tervező 

munkák elvégzésére bruttó 2.000.000,-forint, az Önkormányzat tevékenységével összefüggő 

fotók és videó dokumentációk készítésére bruttó 11.430.000,-forint felhasználását jóváhagyja. 

2. felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban írt feladatok ellátásához szükséges intézkedéseket 

tegye meg, szerződéseket kösse meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 


