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Előzetesen tárgyalja:
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

dr. Horváth Péter s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

A döntéshez egyszerű többség szükséges.
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen

Az előterjesztés rövid tartalma: „Hogyan válasszunk sportágat” kiadvány megrendelése minden
kerületi fenntartású oktatási intézmény számára
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Tárgy: „Hogyan válasszunk sportágat” kiadvány
megrendelése
Ügyintéző: Völgyesi Attila

Tisztelt Bizottság!
A Sport Vital Kft. kiadásában ismét megjelent a nemzeti "Hogyan válasszak sportágat" c. könyv.
A világon elsőként megjelenő kötet nem csak Magyarországon, hanem az egész világon hiánypótló
mű a társadalom, illetve a sportolni vágyók számára. A sportágválasztó könyv első megjelenését, a
"Hogyan válasszak sportágat" c. művet 2010. április 14-én tartott sajtótájékoztatón mutatták be.
A könyvet olimpikonok, világ- és Európa bajnokok közreműködésével, a Nemzeti Sportszövetséggel,
az országos sportszövetségekkel és sportintézményekkel együttműködve, javarészt a szakszövetségek
által elkészített anyagokból szerkesztették. Kiemelt támogatói, közreműködő partnerek az alábbiak
voltak: Magyar Olimpiai Bizottság, Nemzeti Erőforrás Minisztérium sportért felelős államtitkára,
Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkára, Nemzeti Sportszövetség, Nemzeti
Sport Intézet.
A könyv célja az utánpótlás nevelés/oktatás, aminek segítségével minden gyermek és szülő, a saját
személyes adottságának és céljának megfelelően tud választani sportágat. A kötet összeállítása,
felépítése jól szolgálja a sportág kiválasztásának személyes szempontjait. A sportágakat bemutató
kiadvány történeti visszatekintést is tartalmaz, részletezi az egyes sportágak előnyeit, esetleges
hátrányait, de arról is tájékoztat, hogy milyen adottságok szükségesek a kiválasztandó sportág
űzéséhez, illetve az milyen képességeket fejleszt. Végül a megadott válaszok alapján az érintettek a
számukra legmegfelelőbb döntést hozhatják meg. A kiadvány iránytűként szolgálhat a helyes
sportágválasztás tekintetében, lexikonként, szótárként egyaránt alkalmazható az iskolák testnevelő
tanárai, tanulói és a szülők számára is.
A kötet ára: 11.900-Ft

Az Önkormányzatok kedvezménnyel tudják megvásárolni a könyvet:
-

-

5-9 db – 5% kedvezmény
10-14 db - 10% kedvezmény
15-19 db - 15% kedvezmény
20-24 db - 20% kedvezmény

25 db-tól 30% kedvezmény

Tisztelt Bizottság! Javasoljuk a "Hogyan válasszak sportágat" c. könyvet minden kerületi fenntartású
oktatási intézményünk és az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda számára 1-1 példányban rendeljük meg
- összesen:12 db-ot. A 12 példány 142.800.- Ft helyett, 10 % kedvezmény esetén 128.520.- Ft-ba fog
kerülni, melynek fedezete a Humán Ügyek Bizottsága 3485. költségvetési során elkülönített
keretösszeg.
Budapest, 2011. július 18.
Borsa József s.k.
irodavezető
Határozati javaslat:
A Humán Ügyek Bizottsága a 3485. sz. költségvetési sor terhére 128.520.- Ft értékben támogatja a
„Hogyan válasszunk sportágat” c. kiadvány megrendelését 12 példányban.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Illyés Miklós elnök
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