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ELŐTERJESZTÉS
a HUMÁN ÜGYEK  Bizottságának 

2011. szeptember 20-ai rendkívüli ülésére

Tárgy: NOÉ Ludotéka Ferencvárosi  Csoport
laptop és projektor beszerzési  kérelme

Előterjesztő: Borsa József irodavezető

Készítette: Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

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:

A  NOÉ  Ludotéka  Ferencvárosi  Csoport  vezetője,  Pál inkás  László,  azzal  a  kéréssel 
fordul t  Polgármester  úrhoz,  hogy tevékenységük hatékonyabb és gyorsabb elvégzése 
érdekében támogassa a szervezet  működését  laptop, i l le tve projektor  b iztosításával .
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      Tárgy: NOÉ Ludotéka Ferencvárosi  Csoport  
      laptop és projektor  beszerzési  kérelme

Tisztelt  Bizottság!

A  NOÉ  Ludotéka  Ferencvárosi  Csoport  vezetője,  Pál inkás  László,  azzal  a  kéréssel 
fordul t  Polgármester  úrhoz,  hogy tevékenységük hatékonyabb és gyorsabb elvégzése 
érdekében támogassa a szervezet  működését  laptop, i l le tve projektor  b iztosításával .

A  je len  előter jesztéshez  mel lékel t  kérelemben  olvasható,  hogy  a  laptop  a 
csomagküldő  tevékenység  elvégzését  könnyítené  meg,  a  projektor  a  f i lmklub 
létrehozásához nyúj tana segítséget.  

A  hordozható  számítógép  bekerülési  köl tsége  bruttó  80  000  Ft,  t ípusa  Lenovo 
Ideapad  G550L  Nootebook.  A  projektor  bruttó  115  000  Ft- tó l  elérhető,  t ípusa  Benq 
MX501 vagy MX511. 

Tiszte l t  Bizottság!  A  NOÉ Ludotéka  Ferencvárosi  Csoport  tevékenysége  kiemelkedő. 
Kérem,  hogy  támogassák  a  szervezetet  bruttó  195  000  Ft  összegben  a  3485  sz. 
köl tségvetési  sor  2011.  évi  terhére.

Budapest,  2011.  szeptember 8.

mel léklet  :
-  NOÉ Ludotéka Ferencvárosi  Csoport  vezetőjének kérelme

Borsa József  s.k.
  I rodavezető

Határozati  javaslat:

A Humán Ügyek Bizottsága  úgy  dönt,  hogy bruttó  195  000  Ft  összegben támogatja  a 
NOÉ  Ludotéka  Ferencvárosi  Csoport  tevékenységét  laptop  és  projektor 
beszerzésével  a 3485 sz.  köl tségvetési  sor  2011. évi  terhére.
Határ idő: 2011.  október 30.
Fele lős: I l lyés Miklós bizottság elnök
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