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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

ALPOLGÁRMESTER 

 
Ügyiratszám: Kp/270-3/2013/XII. 
 
Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága! 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. június 24. napján 
Együttműködési megállapodást kötött a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral a „Könyvet 
Házhoz” szolgáltatás biztosítására.  
 
Az Együttműködési megállapodás 9. pontja alapján a Könyvtár minden év január 31-éig a 
Humán Ügyek Bizottsága előtt beszámol a szolgáltatás előző évi tapasztalatairól.  
 
Dr. Fodor Péter főigazgató úr a Humánszolgáltatási Iroda felkérésére 2013. január 15. napján 
megküldte a 2012. évi szolgáltatásra vonatkozó beszámolót.   
 
A beszámoló tartalmazza, hogy a 2012. évben 9 fő vette igénybe a szolgáltatást, ami 
nagyságrendileg megfelel a környező kerületekben igénylők számarányának. 
 
 A szolgáltatás eddigi alacsony igénybevételének indoka lehet, hogy az igénybevétel 
lehetősége nem jutott el minden esetleges igénylő számára, valamint a szolgáltatás 
igénybevételének feltételrendszere (pl. csak beteg, ágyhoz kötött idős emberek vehetik 
igénybe a szolgáltatást). 
 
Az igénybevevők számának növelése érdekében a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmények Igazgatóságának (FESZGYI) a látókörükben lévő idősek számára szóban és 
írásban is (szórólapon) információt, felvilágosítást ad a szolgáltatás igénybevételének 
lehetőségéről.  A gondozás folyamán felkeltik az érdeklődést az öreg betűs és a hangos 
könyvek használatának lehetőségére is.   
 
Az igénybe vevők számának növelését, a megfelelő reklámmal, jól kidolgozott információs 
csatornával, és – a rászorultak bizalmának megszerzése érdekében - a szolgáltatás folyamatos 
biztosításával érhetjük el, amit a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a FESZGYI közösen 
végez.  
 
Az Együttműködési megállapodás határozott idejű, 2011. július 01. napja és 2012. december 
31. napja közötti időtartamra érvényes. A Főigazgató Úr kezdeményezésére a megállapodás 
meghosszabbítása jelenleg folyamatban van. A Megállapodásban a szolgáltatást 
igénybevevők körének bővítésére teszünk javaslatot úgy, hogy minél nagyobb számban 
tudják igénybe venni a szolgáltatást.    
 
Jelen előterjesztésemhez mellékelem az Intézmény Vezetője által készített beszámolót.  
 
Budapest, 2013. január 24.   

Formanek Gyula s.k. 
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