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a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -

Nyíregyháza Város Képeskönyv kiadásáról és az Élettörténetek című kiadványról 

Tisztelt Bizottság! 

A közművelődési feladatokról szóló 13/2011. {111.11.) önkormányzati rendelet 8. § (4) szerint az önkormányzat 

az egyéb kulturális feladatainak finanszírozására szánt összegeket kulturális célfeladatként a költségvetési 

rendeletben határozza meg. 

A Nyíregyházi Város Képeskönyv című kiadvány városunk történetét mutatja be képeken és rövid leírásokon 

keresztül azzal a céllal, hogy az mind a városunkba látogató turisták, mind a városlakók számára tájékoztatást 

nyújtson Nyíregyháza történetéről, kulturális értékeiről és turisztikai vonzerejéről. A kiadvány 3000 

példányban 200 oldal terjedelemben kerül kiadásra. 

A kiadvány megjelenésére 2019. első negyedévében kerül sor. A kiadványhoz szükséges régi felvételek 

összegyűjtése, digitalizálása, szerkesztése és az új fotók elkészítése megtörtént. A fotódokumentáció 

elkészítési költsége bruttó 300.000 Ft.- azaz bruttó háromszázezer forint volt. 

A kiadvány megjelenésének pénzügyi fedezete a 2018. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló 1/2018. (1.26.) önkormányzati rendeletben szereplő kulturális célfeladat előirányzatának 

költséghelyén található Nyíregyháza Város Képeskönyve költségsora beépítésre kerül a 2019. évi 

költségvetési tervbe a kulturális célfeladat előirányzatán. 

Élettörténetek című kiadvány Nyíregyháza Önkormányzata és az ldősügyi Tanács kezdeményezésére 2018.

ban is meghirdetett az „Élettörténetek" (Meséld el nekem) elnevezésű pályázatát. A pályázatra beérkező 

művekben történelmünk sokszor kritikus időszakát megélt nyíregyháziak írták meg életük történetének egy 

kis szeletét. A kiadvány a pályázatra érkezett visszaemlékezéseket tartalmazza. A kiadás nyomdai költsége 

511.875 Ft.- azaz ötszáztizenegyezernyolcszázhetvenöt forint. 

A kiadvány megjelenésének pénzügyi fedezete a 2018. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló 1/2018. (1.26.) önkormányzati rendeletben szereplő kulturális célfeladat előirányzatának 

költséghelyén található Kiadványok támogatása költségsora. 

Nyíregyháza, 2018. december 11. 

Tisztelettel, 

NYÍREGYHÁ'-A 

Doka Diána 

osztályvezető 

z--. 
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Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 

„./2018.(Xll .... ) számú 

h a t á r o z a t -t e r v e z e t 

Nyíregyháza Város Képeskönyv kiadásáról és az Élettörténetek című kiadványról 

A Bizottság 

az előterjesztést megtárgyalta és a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 

30/2010.(Xl.12.) önkormányzati rendelet 10.§ (2) bekezdés által biztosított jogkörében eljárva a következő 

határozatot hozza: 

A Bizottság az tájékoztatót megtárgyalta és Nyíregyháza Város Képeskönyv kiadásáról és az Élettörténetek 

című kiadványról szóló tájékoztatót jóváhagyja. 

Nyíregyháza, 2018. december „ ... " 

A határozatról értesülnek: 

1./ A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 
2./ A Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati csoportja 
3./ Irattár 

N y R E G Y H A L A 

Halkóné dr. Rudolf Éva 
a bizottság elnöke 


