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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

