
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

b)~ számú előterjesztés 

Csák Gyöngyi Mágnesvihar című verseskötetének támogatásáról 

l. Tartalmi összefoglaló 

Pilgermayer Béláné Csák Gyöngyi levélben fordult a polgármester úrhoz, hogy új könyvének 
kiadásához támogatást kérjen. A kérelméhez csatolta a Fekete Sas Kiadó szándéknyilatkozatát és 
költségvetését. Kérelme az előterjesztés 2. melléklete. 
Csák Gyöngyi 1981 óta él kerületünkben. Tanítóként dolgozott a XVII. kerületi Jókai Mór 
Általános Iskolában. Hat verseskötete jelent meg, és neves folyóiratok közölték írásait. Korábbi 
köteteit is nagylelkű támogatások igénybevételével tudta megjelentetni. A mostani, hetedik kötete 
megjelentetésével a Fekete Sas Kiadót kereste meg, akik ajánlatukban a nyomdaköltséget 136 200 
Ft, a kiadói költséget 144 OOO Ft összegben állapították meg. A Kiadó ajánlata az előterjesztés 3. 
melléklete. A mindösszesen 280 200 Ft-os összköltség meghaladja Csák Gyöngyi lehetőségeit. 

Javasolom, hogy a Mágnesvihar című verseskötet kiadását 200 OOO Ft összeggel támogassuk úgy, 
hogy az összeget közvetlenül a kiadó részére adjuk át megállapodással azzal, hogy a fenti összeget 
csak és kizárólag Csák Gyöngyi Mágnesvihar című kötetének nyomdai és kiadói költségeire 
használhatja fel abban az esetben, ha a kiadáshoz szükséges összköltség rendelkezésre áll, utólagos 
elszámolási kötelezettséggeL 
A támogatás összegéről és felhasználásának módjáról Csák Gyöngyit értesítjük azzal, hogy a kiadó 
részére a 200 OOO Ft összeg átutalása akkor történik meg, ha a kiadáshoz szükséges 80 200 Ft 
költség is rendelkezésre áll. 

II. Hatásvizsgálat 

Csák Gyöngyi több mint harminc éve kerületünk lakosa. Az irodalom iránti szeretet, az alkotás 
életének fontos része. Az eddig megjelent hat kötete is bizonyítja, hogy kiváló író és költő, aki 
alkotásain keresztül kíván szólni az olvasókhoz. A http://www.muveszetek.hu/csakgyongyi/ honlap 
bemutatja Csák Gyöngyit, itt betekintést nyerhetünk verseibe és prózai munkáiba. 
Könyvkiadásának támogatásával újabb kőbányai kiválóság részére nyújtunk segítséget. Fontosnak 
tartom, hogy a mai könyvkiadás költségeit saját erőből állni nem tudó, a kerületben élő írókat 
támogassuk, hisz munkásságuk révén nemcsak Kőbánya hírneve gyarapszik, hanem a kerület 
kulturális élete verseskötetek megjelenése által még változatosabb, színesebb lesz. 

III. A végrehajtás feltételei 

A verseskötet kiadásához szükséges 200 OOO Ft támogatást a Képviselő-testület működési célú 
általános tartaléka terhére biztosítjuk közvetlenül a Fekete Sas Kiadó felé történő átutalással, 
megállapodás keretében. 



IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. melléklete szerinti határozatot. 

Budapest, 2013. március,~." 

Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

D~ 
jegyző 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

... /2013. ( ...... ) határozata 
Csák Gyöngyi Mágnesvihar című verseskötetének támogatásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 200 OOO Ft összeggel 
támogatja Csák Gyöngyi Mágnesvihar című verseskötetének kiadását azzal, hogy a támogatást 
megállapodás keretében a Fekete Sas Kiadó részére utalja, amennyiben Csák Gyöngyi vagy a 
Fekete Sas Kiadó igazolja, hogy a kiadáshoz szükséges további 80 200 Ft rendelkezésre áll. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200 OOO Ft összegű 
támogatás fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora terhére 
(Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) biztosítja. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás megkötésére, az előirányzat
módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a 
szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
Pénzügyi és Gazdasági Iroda vezetője 
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Feladó: 
Címzett: 
Elküldve: 
Melléklet: 
Tárgy: 

"Csák Gyöngyi" <csak.gyongyi@gmail.com> 
<cimild@interware.hu> 
2013. március 5. 11:09 
Szándéknyilatozat.doc; KOL TSÉGVETÉS.doc 
Fwd: kötet 

----------Továbbított levél----------
Feladó: Székely Magdolna- Fekete Sas Kiadó <f.~_k~t~.S!!~@fekete.sas.hu> 
Dátum: 2013. március 4. 11:19 
Tárgy: kötet 
Címzett: csak.gyongyi@gmail.com 
Másolatot kap: feketesas@feketesas.hu 

Tisztelt Csák Gyöngyi! 
Mellékelten küldöm a Kiadó szándéknyilatkozatát és a költségvetést. 
Üdvözlettel: 

Székely Sz. Magdolna 

Fekete Sas Kiadó 
1064 Budapest, Vörösmarty utca 53. 
Tel./fax: (06-1) 332-8931 
internet: www.feketesas.hu 
email: feketesas@feketesas.hu 

l. oldal, összesen: l 

2013.1>3.05. 



Szándéknyilatozat 

A Fekete Sas Kiadó Megfelelő támogatottság estén szívesen megjelenteti Csák Gyöngyi: 
Mágnesvihar című verseskötetét 

KÖLTSÉGVETÉS: 

Csák Gyöngyi: Mágnesvihar c. versekötetéhez. 

Nyomdaköltség: 136.200 Ft 
Kiadói költség: (szerkesztés, tördelés, korrektúra, könyvterv, borítóterv): 144.000 
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Feladó: 
Dátum: 

"Székely Magdolna- Fekete Sas Kiadó" <feketesas@feketesas.hJ> 
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Címzett: 
Tárgy: 

. ma~CIUS . . ; r..~) Ili ;.,;:.,;;;, 
"Hanzik Agnes" <hanzik@kobanya.hu>; "Fekete Sas Kiadó" <fe~etesas@feketesas.hu> ; 
versekönyv i ~.. ............... "'··········-··~--···~· .. + • .: 
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Kedves Ágnes! 

Ismételten elnézést kérek, hogy ennyire félreszámoltam. Matekból nulla, sőt mínusz. 
Remél em, most már a jót küldöm. 

Csák Gyöngyi Mágnesvihar c. kötetének részletes költségvetése: 

Méret: 148x200 mm 
Terjedelem: 80+ 4 oldal 
Példányszám: 300 pid 
Be lív: 80 oldal l+ l sz í n 
Borító: 4 oldal 4+0 szín + fólia 
Belív: Ofszet 100 gr ofszet 
Borító: 300 gr műnyomó 
Kötés: ragasztókötés 

Nyomdaköltség: 136.200 Ft 

Kiadói költség: 

lektorálás,szerkesztés, 
tördelés: 
korrektúra: 
könyvterv, borítóterv: 

Kiadói költség: 144.000 Ft 

Összköltség: 280.000 

32.500 Ft 

40.500 Ft 
18.500 Ft 
52.500 Ft 

Remélem most stimmel. Ismételten elnézést. 
Köszönettel, üdvözlettel: 

Székely Magdolna 
Fekete Sas Kiadó 
1064 Budapest, Vörösmarty utca 53. 
Tel./fax: +36-1-332-8931 
Internet: feketesas.hu l E-mail: 

2013.03.25. 


