
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
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Tárgy: Javaslat a Magyarország kincsestára... 
című könyvsorozat KŐBÁNYA BUDAPEST X. 
albumának megrendelésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Szülőföld Könyvkiadó évek óta megjelenteti Magyarország kincsestára... című 
könyvsorozatát, melyben hazánk megyéit, városait, Budapest egy-egy kerületét illetve 
a főváros kiemelt épületeit (Parlament, Sándor-palota, stb.) jeleníti meg. 
A könyvsorozat részeként eddig mintegy 60 kötet jelent meg gazdagon illusztrálva színes 
művészi fotókkal. Az album több nyelven mutatja be az adott települést, kerületet. 
Esztétikai értéke méltán teszi lehetővé a kötetek reprezentációs célokra, exkluzív 
ajándékként történő felhasználását, emellett az országos kereskedelmi hálózatban 
is értékesítésre kerülnek. 
Tekintettel arra, hogy Kőbánya jelentős épített és természeti értékekkel, történelmi, 
kulturális örökséggel rendelkező kerület, a Könyvkiadó lehetőséget kínált arra, hogy 
a könyvsorozatnak részeként a KŐBÁNYA BUDAPEST X. album is kiadására kerüljön. 
Jelen előterjesztés mellékletét képezi a kiadó árajánlata és bővebb tájékoztatója. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Magyarország Kincsestára... című könyvsorozat KŐBÁNYA BUDAPEST X. 
albumát a Szülőföld Könyvkiadótól 2.000 példányban, 2.571.000 Ft + 5% ÁFA 
összegért megrendeli, melynek forrása a képviselő-testület működési célú általános 
tartalékkerete. Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Radványi Gábor alpolgármester 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Kovács Róbert polgármester 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Ez úton ajánlanám szíves figyelmébe kiadónk Magyarország kincsestára... sorozatának kiadványait, 
amely a települések életébe enged bepillantást művészien elkészített fotókon keresztül. 

Büszkén mondhatom, a már elkészített könyvek nagy sikernek örvendenek. Az Ön rendelkezésére 
bocsátottam néhányat közülük, hogy ízelítőt kapjon munkánkból. Mivel ez egy országos sorozat, 
szeretnénk, ha minden olyan település, amely büszke múltjára, építi jelenét és tervezi jövőjét, helyet 
kapjon benne. Kőbánya jelentős épített és természeti értékekkel, történelmi, kulturális örökséggel 
rendelkező kerület, amely rabul ejtik az ide látogatókat. 

Ezzel az exkluzív kiadvánnyal kívánjuk megjelentetni a város minden olyan épített és természeti 
értékét, szépségét és titkait, amelyet szívesen lapozgat a városba érkező vendég - legyen az akár turista 
vagy hivatalos látogató. 

Mivel a könyv a településről szól, a köszöntő sorok megírására a kerület Polgármesterét kérjük fel, 
amelyet csak úgy, mint a kép aláírásokat 8-10 igény szerinti nyelvre fordítjuk. Ezáltal a testvérvárosok is 
pontosabb képet kapnak az adott településről. 

A megjelenő könyv rengeteg olvasóhoz eljut, 
- mivel országos kereskedelmi hálózatban is kerül értékesítésre, 
• mert a városba érkező VIP vendégek számára ajándékozható exkluzív kiadvány 
- mivel a várost képviselő delegáció büszkén viheti magával 
- mert a turisták által látogatott helyekre eljuttatjuk 
- mert a könyvet az emberek elteszik, megőrzik, gyakran forgatják 

Ajánlatunk az Ön részére: 

Terméknév: Magyarország kincsestára... KŐBÁNYA BUDAPESTX. (a sorozatba Illeszkedően) 

Méret: 15x15 cm 
Terjedelem: 96 oldal + borító 
Példányszám: 2000 db 
Nyomás: 4+4 szín 
Papír: 170 grammos műnyomó 
Kötészet: keménytábla, cérnakötés, borító fényes, vagy matt fóliázva. 

Az ismertetett termék elkészítése a kiadó ajánlata szerint 2 570 000 Ft + ÁFA (5%), amelynek 
elkészítéséhez kérném lehetőség szerint az Önkormányzat hozzájárulását. A fenti példányszám 
tájékoztató jellegű. 

A vállalkozói díj tartalmazza: fotózás, grafikai tervezés, fordítás valamennyi nyelvre, tördelés, 
szerkesztés, nyomdai előkészítés, levilágítás, nyomás, kötészet, szállítás költségeit. 

A kiadó a megbízó által kért és fontosnak tartott témákról fotókat készít és megjelenteti a könyvben. 
A kiadvány készítése alatt folyamatosan egyeztet a Megrendelő képviselőjével, részt vesz és fotókat 
készít a Megrendelő által a könyvben megjelentetni kívánt eseményekről, a Megrendelő igénye szerint. 
A nyomdába adás előtt bemutatja a könyv szerkesztett látványtervét. 
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