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Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

1CJ. számú előterjesztés 

a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VII.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. kerületi régiójának 
2012. évben juttatott támogatás elszámolásáról 

Kovács Györgyi, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VII.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII kerületi 
régiójának igazgatója, 2012. december 6-án benyújtotta a X. kerületi könyvtárak részére ez évben, a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által 
biztosított l millió forint összegről az elszámolást és a szakmai beszámolót. A beszámoló és az 
elszámolás kivonata az előterjesztés 2. melléklete. A részletes pénzügyi elszámolás - terjedelme 
miatt - megtekinthető az Oktatási, Kulturális és Civil CsoportnáL 

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő két 
könyvtár számára használták fel, a következő módon: 

l. Könyvbeszerzés 
2. CD-k vásárlása 
3. DVD-k vásárlása 
4. Foglalkozásokhoz anyagvásárlás 

Összesen: 

819 848 Ft 
33 841 Ft 

137 497 Ft 
13 610 Ft 

l 004 796 Ft 

A támogatás a kerület lakosainak biztosít még változatosabb lehetőséget könyvek, CD-k, DVD-k 
kik ö lesönzésére. 
Régióvezető asszony tájékoztat arról is, hogy a X/4-es, Szent László téri könyvtár a 2012. évben a 
teljes felújítás miatt több mint fél évig zárva volt. A X/4-es könyvtár kölcsönzőinek jelentős részét 
ez időre az Újhegyi könyvtár vette át, így annak forgalma jelentősen megnőtt. A felújítást követően 
a kerület lakói birtokba vették a megújult létesítményt, és örömmel járnak ide. 
Mindkét könyvtárban folytatádtak a gyermek- és kézműves foglalkozások, a könyvtárbemutatók, 
könyvtárhasználati játékok. Az újonnan kialakított számítógépes oktatóteremben folyamatosan 
zajlanak az idősebb korosztály részére a tanfolyamok, valamint az adatbázis használatáról bemutató 
foglalkozásokat tartanak a közép- és felsőfokú oktatásban résztvevők számára. 
Az Artotéka is tovább folytatta megkezdett misszióját, ez évben két fiatal képzőművész alkotásait 
mutatta be. 
Kibővült a gyermekkönyvtár, mind a gyermek, mind a szülők, pedagógusok legnagyobb örömére, 
és szintén bővült két állandó programsorozattal - Hóka-móka, Geronimo Stilton ismeretterjesztő 
klub - a gyermekek számára biztosított foglalkozások száma. 

Kovács Gyöngyi régióigazgató tájékoztatójában megköszönte az Önkormányzat 2012. évben 
nyújtott támogatását. 



Döntési javaslat: 

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

Budapest, 2013. január ",d·· " 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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Weeber Tibor /1 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

.. . /2013 ( .. ) határozata 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VII.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. kerületi régiójának 

2012 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 2012. évben nyújtott l millió forint 
támogatásról szóló elszámolást és szakmai beszámolót elfogadja. 



FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR 

VIII.-X.-XVII.-XVIII.-XIX.-XX.-XXI.-XXIII. kerületi könyvtárak igazgatója 

ll O 5, Budapest Szent László tér 7-14. 
if /fax: /36/ l - 260-5007 

Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

Ikt.sz.: FSZEK-1908-4/2012 

Együttműködési Megállapodás 

Mellékletek: 
Szakmai beszámoló 

2012 évi szakmai 
beszámolója 

X/3-as és X/4-es 
Kőbányai könyvtárak 

-~. 

Fövárosi Szabó Ervin Könyvtár 
3. számú régió 

VIli, X XVII ,XVIII. XIX, XX, XXI és XXIII 
• keruleli l<.onyvtárak igazgatósága 

______ ..... __ . , _______ -··~--·==r"' ~'?5 El;,;dapest, Szent László tér 7-14 
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FŐVÁROSI SZAB Ó ERVINKÖNYVTÁR 

VIII.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. kerületi könyvtárak igazgatója 

ll O 5, Budapest Szent László tér 7-14. 
W/fax: 260-5007 

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

Tisztelt Főosztályvezető asszony! 

A 2012 évben kapott támogatási összeg (1.000.000.- Ft) felhasználásáró~ küldöm Önöknek a be

számolót, és a számlák másolatait 

A X. ker. támogatásából a kerület két könyvtára számára vásároltunk hagyományos és A V. doku

mentumokat. Anyagi támogatásuknak köszönhetőerr a kerület két könyvtára 2012 évben 819.848.

Ft-tal többet költhetett könyvbeszerzésre, 33.841.- Ft-tal többet CD-k, 137.497.- Ft-tal többet DVD

k vásárlására. 

A kerület lakosai, olvasóink így több új könyvből, DVD-ből, CD-ből válogathatnak, kölcsönözhet

nek. 

Foglalkozások anyagaira 13.610.- Ft-ot költöttünk. 

A X/4-es Szent László téri könyvtárunk 2012 évben teljes felújítás miatt több mint fél évig zárva 

volt, augusztus 29-én nyitott újra. Ez a tény nagyban befolyásolta a kerületi könyvtárak forgalmi 

adatait. A Kőbányai Könyvtár X/4. kölcsönzőinek jelentős részét átvette az Újhegyi könyvtár, így 

forgalma jelentősen megemelkedett. 

A kerület lakói szívesen jönnek vissza a felújított, megújult Kőbányai Könyvtárba. Természetesen a 

nehéz gazdasági helyzet nálunk is éreztette hatását. Egyre többen olvassák a napilapokat, folyóira

tokat a könyvtárban, interneteznek, járnak az internetes használóképzőkre, és a családok is az in

gyenes szabadidős programokat keresik. 

A X/4. könyvtár klubjai közül a Karaván klub az Újhegyi könyvtárban folytatta munkáját a zárva 

tartás alatt. 

Mindkét könyvtárban havi rendszerességgel tartottak gyerek és kézműves foglalkozásokat, a kerüle-

ti iskolásoknak könyvtárbemutatókat és könyvtárhasználati játékokat. 

Az őszi "Könyvtárak Összefogása 2012" rendezvénysorozat, melynek témája az aktív idősödés 

volt, kapcsolódva Az aktív idősödés és a generációk közti szolidaritás európai évéhez, kereté

ben az Újhegyi Könyvtárban kiállítás és szellemi totó, rajzpályázat gyerekeknek, ajándékkészítés 



nagyszülőknek programokat szerveztek. A Kőbányai Könyvtárban előadások voltak "Biztonságos 

időskor", "Az élő emlékezet, avagy kőbányai képeslapok" témákban. A kerületi Kőszirmocskák 

gyermek bábcsoport tartott előadást kicsiknek. 

A Kőbányai Könyvtárban az újonnan kialakított számítógépes oktatóteremben folyamatosan tartják 

a használóképző tanfolyamokat az idősebb korosztálynak és az adatbázis használatról bemutató 

foglalkozásokat a középiskolásoknak, felsőfokú oktatásban részt vevöknek 

Nagyon jó a Kőbányai Könyvtár Kapcsolata a kerületi Bolgár Kisebbségi Önkormányzattal. Támo

gatásukkal bábelőadás, a Barátság irodalmi folyóirat bemutatóját, bolgár karácsonyi népszokásokról 

tartottunk hangulatos estet. 

A Kőbányai Könyvtár Artotékája idén két fiatal kőbányai képzőművész: Kasza Krisztina és Gábor 

Béla alkotásait mutatta be. 

A gyerekek örömmel vették birtokba a nagyobb, életkorukhoz jobban igazodó gyerekkönyvtárat, 

amely az "üveghegyen túl" van. Az eddigi foglalkozásokon (könyvtárbemutató, könyvtárhasználati, 

kézműves, mesés stb.) túl két állandó programsorozatot szerveztek, kicsiknek a Hóka-móka és a 

kisiskolásoknak a "Geronimo Stilton" ismeretteijesztő klubot. 

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

könyvtárainkat 

Budapest. 2012. december 06. 

Köszönettel és Tisztelettel: 

. v{h ú\ '{ l) ... ll. ~" .. . .. .. t<~k-Li_ .. ~ ... 
1 Kovács Györgyi 

régióigazgató 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
3. számú régió 

VII!, X. XVII, XVIII, XIX, XX, XXI és XXIII 
kerületi könyvtárak igazgatósága 

1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 
Tel/ Fax 260-5007 



ELSZÁMOLÁS 

X. kerületi Önkormányzat 2012 évi támogatási összegének 

(1.000.000.- Ft) 

Könyv: 

DVD: 

CD: 

Anyagköltség: 

Összesen: 

elszámolása. 

819.848.- Ft 

137.497.- Ft 

33.841.- Ft 

13.610.- Ft 

1.004. 796.- Ft 



FŐVÁROSI SZABÓ ERVINKÖNYVTÁR 

VIII.-X.-XVII.-XVIII.-XIX.-XX.-XXI.-XXIII. kerületi könyvtárak igazgatója 

ll O 5, Budapest Szent László tér 7-14. 
ir/fax: 260-5007 

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

Tisztelt Főosztályvezető asszony! 

Mellékelten küldöm a 2012 év támogatási összegének (1.000.000.- Ft) felhasználását igazoló 

számlák másolatait 2012 évben, mivel a X/4-es könyvtárunk több mint félévig zárva volt, a 

negyedéves elszámolások helyett csak egyszeri elszámolást kértek. 

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

dokumentumokat. 

Anyagi támogatásuknak köszönhetően a kerület két könyvtára 2012 évben 819.848.- Ft-tal többet 

költhetett könyvbeszerzésre, 33.841.- Ft-tal többet CD-k, 137.497.- Ft-tal többet DVD-k 

vásárlására. 

A kerület lakosai, olvasóink így több új könyvből, DVD-ből, CD-ből válogathatnak, 

kölcsönözhetnek 

Foglalkozások anyagaira 13.610.- Ft-ot költöttünk 

Mindkét könyvtárban havi rendszerességgel tartottak gyerek és kézműves foglalkozásokat, a 

kerületi iskolásoknak könyvtárbemutatókat és könyvtárhasználati játékokat. 

Támogatásukat és segítségüket ezúton is köszönjük. 

Budapest. 2012. december 06. 

Köszönettel és Tisztelettel: 

Kovács Györgyi 
régióigazgató 

fovárosi Szabó Ervin Könyvtár 
3. számú régió 

VII!. X XVII. XVIII, XIX, XX, XXL és XXIII 
kerületi könyvtárak igazgatósága 

i 105 Budapest, Szent László tér 7-14. 
Teli Fax 260-5007 


