
ffiffiffiw:w$mwm,&x#;w

Budapest Józsefvárosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testti let e számára

Tisztelt Képvise|ő.testůilet!

Budapest Jőzsefvtnosi onkormányzat 2011-ben adott ki először egy egész évet bemutató
beszámolót, amely a 201O-es évet foglalta össze. A lakosság korében sikeľes volt a kiadvány,
hiszen a keľület lakói átfogó képet kaptak a kerület működéséről, fejlesztéseiről és életéről. A
24 oldalas kiadvány segít a jőzsefvárosiaknak, hogy összegffitve lássák a keľĹileti
történéseket. Ez alrle||ett, hogy éľdekes olvasmány, egyes témákban bővebb információkat is
tartaImaz, mint a kéthetente megjelenő kertileti újság, hiszen aZ egyes ügyosztályok is
bemutathatják milyen főbb tevékenységeik voltak, ismertethetik statisztikáikat.

A tavalyi év sikerén felbuzdulva, idén is elkészülta20l1-es évről szőlőbesztlmoló, mely a
fentieken túlmenően bemutatja a kerületi cégek működését, a kerületi rendezvényeket,
fej lesztéseket és megvalósult terveket.
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Előterjesztő: dr' Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontj a:2012. május 17.

Tárgy: Javaslat feđezet bińosításźra a Jőzsefváľos 201 l. évéről szóló ,,Beszámo|ő 20II"
című kiadv ánv ę|ő á|Iítástthoz

A napirendet gyLltlzárt ĺilésen kell táľgyalni, a dĺjntés elfogadásához egyszerll/glngyítetr
szav azattobb s é g s zük s é g e s.

ElorÉszÍľo szpRvpzETl EGYSÉG: PolcamĺESTERl KĺĺrINrir ?4 ,/ ze.
KÉszÍľpľrp : PolcÁnvEsTERI Kes INer

PÉNzÜcvI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL" IGAZoLÁS: a-|-,|ĺ ą1. ),u . ĺ,^* t*'łĺ,

JocI roNrnoĺ,l.:jíoľĄ

BprpRĺpszrÉsnn ALKALMAS :

Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véIeményezi tr

Határ ozati j av aslat a bizottság számár a:

A VárosgazdáIkodási és Pénzüg.vi Bizottsáď Humánszolgźitatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testĺiletnek az e|óterjesńés mestársv a|ását.



A kiadvány 60 ezer példányban jelerľre meg, ebből 55 ezer példaný a lőzsefváros újsággal
egyĹitt terjesztene a terjesztő, míg a fennmaradő 5 ezer példaný különböző intézményeknél,
rcĺdezvényeken lehetne elhelyezni.

A kiadvány nyomtatására a Hivatal 7 nyomdá'tól kért á:ľaján|atot az a|ábbi paĺaméterek

figyelembe vételével (mennyiség: 60.000 Ft, oldalak száma:24, méret: N5, papírminőség: 90

gľaÍImos műnyomó, szín.. 4*4' ťuzés: kapcsozással)

A cégek a következő ajánlatokat tették:

17 'I,- Ft/db + áfa (fuvarköltséget az fu hrta|mazza)
összęsen: 1'303.020'- Ft

s.)
16.4,- Ft/db + áfa (fuvaľköltséget az tn tarta|mazza)
összesen: I.249'680,- Ft

2I.6,- Ft/db + áfa (fuvarköltséget azár tafia|mazza)
összesen: 1.645.920,- Ft

26,.Ftlđarab + áfa (fuvarkciltséget azár tartalmazza))
(összesen: 1.981.200'- Ft)

4/a.) Nem tudja vállalni

16.3'- Ft/db + áfa + fuvaľköltség
cisszesen: 1'f39.344,- Ft + fuvarköltség

Templomkert u. 8.)
15.5,- Ft/db + áfa (fuvarköltséget az ár 1artalmazza)
összesen: 1.181' 100.- Ft

Fenti, évek óta múködő cégeket internetes cégnyilvantartőbőI választottuk, mint lehetséges
ajtnlattevőket. A Posteľ Pľess Kft' aZ elmúlt években a Jőzsefváros újság nyomdai
munkálatait végezte, a Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft. pedig most foglalkozik a
keľületi új ság nyomásával.

Ąánlatkérő az ajánlatokat a,,legalacsonyabb összegíĺ el1enszo|gá|tatás,, bírá|ati szempont
a|apján énékelte.

A fentiek alapjźĺnjavasolom, hogy a ,,Beszámolő 2011'' című kiadvány nyomdai munkálatait
az onkormányzat a Phaľma Press Nyomđaipań Kft-től rendelje meg.

A tordelési munkálatokat a Jőzsefváros újság tördelője (név: Szabó Kľisztián székhely: 1037
Budapest, Bóbita u, 4. 9lB,. egyéni vá||a|kozői nyilvántartásí száma: 22530681' adőszám:
60765145141) 70.000,- Ft +Afa összegéľt vá||aIja.

A kiadváný a lőzsefváros újsággal együtt szeľetnénk eljuttatni a lakossághoz. A terjesztést a
DMH MagyarországLaptetjesztő Kft. (aztljság teľjesztője) 1,95 Ft + Afa összegért vá||alja.



Kéthetente 55.000 példányban jelenik meg a Józsefuáľos újság, de csak 50.000 db jut el
közvetlenül a lakossághoz. A megmaľadt 5.000 példáný azujság szerkesztősége.jutÍatja e| az
önkormányzat intézményeinkbe. A fentiekĺe tekintettel hogy 97.500 Ft + Afa összegbe
keriilne 5 0. 0 0 0 p éIdány beszámo ló terj esztése.

A Jőzsefvźros 2011. évérőI szóló ,,Beszámolő 201I,, című kiadvány teljes bekerĹilési kciltsége
I.393.825 Ft, melynek fedezetétĺl a működési céltartalékon belril a városmarketing céltaľtalék
eIőfu źny zatát j el ĺi l cim me g,

A Képviselő-testület d<jntése a költségvetés
Szeľvei Szerv ezeti és Mfü ödé sí SzabtiyzatárőI
( )bekezđés d) pontján alapul.

átcsoportos ítása miatt a Képviselő-testület és
szőIő I9l2009. (V.06.) ök. számú ľendelet 4. $

Fenti ek alapj án kérem az alźhbi hatźtr o zati j avas l at e l fo gadás át.

Ha.rÁnozĺ.Tl JAVASLAT

A Képviselő testület úgy dönt, hogy

1. megľendeli a Pharma Press Nyomdaipari Kft-től (cgj. 13-09-069570, 2094
Nagykovácsi, Templomkeľt u. 8.) a ,,Beszámoló 201l'' címú kiadvany nyomdai
munkálatai t az alábbi feltételek szerint :

. mennyiség: 60.000 példány

. olđalak száma:24
o méret: A/5
o papírminőség: 90 grammos műnyomó
o szíĺ:4+4
o Kotészet: irkafuzve, méretre vźryva
. ára: 15'5,- Ft/db + áfa (fuvarköltséget az ár taĺ1a|mazza)

2. megrendeli Szabó Kĺisztián egyéni vá||a|kozőtól (székhely: 1037 Budapest, Bóbita u.
4. 9/B, egyéni vá||a|kozői nyilvántartási szźlma: 22530681, adőszám:60765l45l4l)
70.000,- Ft +Afa összegért a,,Beszámoló 2011'' című kiadvrĺny töľdelési munkálatait.

3. megrendeli a DMH Magyarorszźĺg Lapte1esztő Kft-től (cgj. 19-09-514377, 8200
Veszprém, Htngyáti iú I.2.) 50.000 példányban a ,,Beszámoló 2011'' című kiadvany
terjesztését 1,95 Ft/db + Afa (ĺisszesen: I23.825 Ft) összegért.

4. felkéľi a polgármestert az 1-3. pont szerinti megľendelések aláírásáľa.

5. az 1-3 pontban foglaltak miatt az onkoľmĺĺnyzat kiadás 11107-01 cím működési
általános és céltaľtalékon belül a varosmarketing múködési céltaľtalék előiranyzatát
l.393,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejtĺleg a 11103 cím kiadás dologi
e|őírányzatát,ugyanezenĺisszeggelmegemeli.

6. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az onkormányzat
költségvetésének következő módosításán áI vegye figyelembe



Felelős: Polgármester
Hataľidő: 1-5. pont esetén azonnal

6. pont esętén a koltségvetési ľendelet kĺjvetkező módosítása

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet, Pénzůigyi
Ügyosztály

Budapest, 2012. május 1 5.
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