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Tisztelt Bizottság! 

 

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 2020. június 30-án tartott 

rendkívüli ülésén Elnök Úr tájékoztatást kért a 3424 számú „Városmarketing” költségvetési 

sor felhasználásáról melyet az alábbiakban mutatok be.  

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi 4/2020. (II.18.) 

Költségvetési rendeletének a 3424 „Városmarketing” költségvetési során a Képviselő-testület 

15.000 eFt előirányzatot hagyott jóvá, melyet a Képviselő-testület 20/2020.(VI.9) rendelete 

módosított 18.673 eFt-ra. A módosítás oka, a 2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalással 

terhelt maradvány összegének előirányzatosítása.  

 

A 3424 „Városmarketing” költségvetési sor 2019. évről áthúzódó kötelezettségmaradvánnyal 

terhelt szerződései az alábbiakban felsorolt feladatokra és szerződéses összegekre (3.673 eFt) 

kerültek megkötésre:  

 

Szállító Tárgy 
Köt. terhelt 
maradvány 

G-Mark Consulting Kft. 
Ferencváros Agora információs portál 
főszerkesztői feladatai 575 187 

Appsters Mobiltartalom-fejlesztő 
Kft. 

Ferencváros Agora információs portál  és az 
azokat kiszolgáló tartalomkezelő support 
szolgáltatás ellátása 254 000 

Appsters Mobiltartalom-fejlesztő 
Kft. 

Ferencváros Agora információs 
portálweboldal fejlesztése 330 200 

Szabó Csaba e.v. 
Fotó- és videódokumentáció készítése, a 
nyersanyagok feldolgozása, és kész anyagok 
archiválása 820 000 

Lázár István e.v. Ferencváros Agora főszerkesztői feladatai 594 360 

Torsa Mátyás (Személyi+Járulék) 
Logó és arculattervezés (Ferencváros Újság, 9. 
TV, 2020. évi falinaptár) 1 099 625 

  3 673 372 

 

2019. évben a 4/2019. (II.26.) sz. költségvetés rendelet szerint, az eredeti előirányzat 22.500 

eFt volt. év közben az előirányzat emelését követően a sor előirányzata 46.234 eFt-ra 

módosult. Ez részben (12.734 eFt) a 2018. évi kötelezettséggel terhelt maradvány módosítása, 

részben (11.000 eFt) pedig további feladatok elvégzésére lett emelve. 2019. év végére a 

46.234 eFt-tal szemben pénzforgalmi teljesítés 25.952 eFt-tal történt, a fentiekben részletezett 

3.673 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány volt, a fel nem használt előirányzat pedig 16.609 

eFt volt.  

 

A 130/2020. (III.13.) számú önkormányzati határozat szerint a Városmarketing kiadási 

előirányzat felhasználása az alábbiak szerint került jóváhagyásra: 

 

- Grafikai tervező munkák végzése bruttó 2.000 eFt 

- Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tevékenységével 

összefüggő fotók és videó dokumentációk készítése bruttó 11.430 eFt. 

 



 

 

 

Az idei költségvetési évben a 3424-es költségvetési sor 15 millió Ft előirányzat terhére, 

jelenleg az alábbi szerződések, az alábbi feladatokkal és az alábbi összegekkel kerültek 

megkötésre:  

 

Szállító Tárgy 
Szerződés 

szerinti 
összeg 

Torsa Mátyás 
(személyi+járulék) 

 Ferencváros megújuló 
arculatának tervezési 
feladatai 

306 738 

Csöngető Csaba e.v. Grafikai munkák készítése 1 597 080 

  1 903 818 

 

Csöngető Csaba és az Önkormányzat közti szerződés „keret összege” összesen bruttó 2.000 

eFt, azonban a veszélyhelyzettel kapcsolatban megrendelt plakátokat, tájékoztatókat, továbbá 

az iskolai taneszköz csomagra tervezett grafikákat is a szerződés keretén belül valósítottuk 

meg, azonban más költségvetési sorról kerültek kifizetésre. A 3424-es soron a 

kötelezettségből ezidáig 84.000 Ft került felhasználásra (Trianoni megemlékezés plakátok, 

Bakáts téri forgalmi rend változásról tájékoztató, Bakáts téri forgalmi rend változásról 

kérdőív, Roma holokauszt megemlékezés meghívó). 

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét. 

 

 

 

 

Budapest, 2020. szeptember ….. 
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