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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előtfrjesztés a Képviselő-testület részére 

fo számú előterjesztés 

a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VII.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. kerületi régiójának 
2011. évben juttatott támogatás elszámolásáról 

Kovács Gyöngyi, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VII.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII kerületi 
régiójának igazgatója, 20 l L december 12-én benyújtotta a X. kerületi könyvtárak részére ez évben, 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által biztosított 2 millió 
forint összegről az elszámolást és a szakmai beszámolót. A beszámoló és az elszámolás az 
előterjesztés 2. melléklete. 

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást - melyet három részletben utalt át 
részükre Önkormányzatunk - könyvek, DVD-k, CD-k, hangoskönyvek vásárlására, valamint 
gyermek és családi prograrnak szervezésére költötték. A két kerületi tagkönyvtár készlete a 
megvásárolt új könyvekkel, CD-kel, DVD-kel, hangoskönyvekkel jelentősen kibővült, ezzel is 
segítve a helyi lakosok minél szélesebb körű kiszolgálását. 

A két tagkönyvtár által szervezett családi és gyermek programok fő célkitűzése az olvasás 
megszerettetése volt. A kézműves foglalkozások, kerületi iskolások részére megszervezett 
könyvtárbemutatók, könyvtárhasználati játékok mind olyan foglalkozások, melyek révén a 
gyerekek közelebb kerülnek a könyvekhez, az olvasáshoz. 

A támogatások átutalása a következő módon alakult: 
20 ll. április 15 -én l OOO OOO Ft, 
20 ll. július 8-án 500 OOO Ft, 
20 ll. október 3-án 500 OOO Ft, 

mely összegekről a megállapodásban rögzített időben és módon az igazgató asszony elszámolt A 
részletes elszámolás az Oktatási, Kulturális és Civil Csoportnál (Budapest X., Bánya u. 35. II. 
emelet 203.) megtekinthető. 

Kovács Gyöngyi régióigazgató tájékoztatójában megköszönte a kerületi Önkormányzat 20 ll. évben 
nyújtott támogatását bízva abban, hogy a 2012. évben is ezen segítséggel fejleszthetik a két kerületi 
tagkönyvtárat 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy igazgató asszony beszámolóját és elszámolását a 
Főváros Szabó Ervin Könyvtár VII.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. kerületi régiójának nyújtott 2 millió 
forint támogatásról fogadja el. 



Döntési javaslat: 

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

Budapest, 2011. december 20. 
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Weeber Tibor · 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

... /2012. ( .. )határozata 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VII.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. kerületi régiójának 

2011. évben juttatott támogatás elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár VII.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. kerületi régiójának 2011. évben nyújtott 2 millió forint 
támogatásról szóló elszámolást és szakmai beszámolót elfogadja. 
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1105, Budapest Szent László tér 7-14. 
if/fax: 260-5007 2011 DEC 1 { !094j.111 _ 

X ker. Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett Oktatási és Közműv. Főoszt. vezető asszony részére 

Tisztelt Főosztályvezető asszony! 

Mellékelten küldöm Önöknek a 2011 évben kapott támogatási összeg (2.000.000.- Ft) felhasználá

sáról a beszámolót A számlák másolatait a negyedéves elszámolásokhoz mellékeltük. 

Az Önök támogatásából a kerulet két könyvtára számára vásároltunk hagyományos és A V. doku

mentumokat Anyagi támogatásuknak köszönhetően a kerulet két könyvtára 2011 évben 1.467.568.

Ft-tal többet költhetett könyvbeszerzésre, 77.747.- Ft-tal többet CD-k, 387.064.- Ft-tal többet DVD

k vásárlására. Hangoskönyvekre 24.181.- Ft -ot költöttünk 

A kerulet lakosai, olvasóink így több új könyvből, DVD-ből, CD-ből és hangoskönyvből válogat

hatnak, kölcsönözhetnek 

Tiszteletdíjra 30.000.- Ft-ot, foglalkozások anyagaira 17.886.- Ft-ot költöttünk. A nyári iskolai szü

netben sok gyerek vett részt különböző foglalkozásokon, nyári tábori előkészítőn. 

(Fekete-fehér-igen-nem, Mondjam vagy mutassam?, Kincskereső a könyvtárban- napközis foglal

kozások) 

Mindkét könyvtárban havi rendszerességgel tartottak gyerek és kézműves foglalkozásokat, a kerule

ti iskolásoknak könyvtárbemutatókat és könyvtárhasználati játékokat A kerulet lakósainak "Családi 

szombatokat" rendeztünk, amelynek célja az olvasás megszerettetése volt Partnereink voltak töb

bek között a X ker. Bolgár és Görög Önkormányzatok. Nagy siker volt a "Mese fonala" című báb

játék Hadzsikosztova Gabriella és Wertetics Szlobodán közreműködéséveL 

Segítségüket ezúton is köszönjük és szeretnénk, ha a jövőben is támogatnák a kerületben működő 

könyvtárainkat 
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Kovács Györgyi \ 
régió igazgató 



ELSZÁMOLÁS 

X. kerületi Önkormányzat 20 ll évi tátnogatási összegének 

(2.000.000.- Ft) 

elszámolása. 

Könyv: 1.467.568.- Ft 

DVD: 387.064.- Ft 

CD: 77.747.- Ft 

Hangoskönyv: 24.181.- Ft 

Tiszteletdíj: 30.000.- Ft 

Anyagköltség: 17.886.- Ft 

Összesen: 2.004.446.- Ft 


