
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

     Iktató szám: Sz-601/2015. 
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság  
2015. december 9-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat a kerületi működtetésű köznevelési intézmények részére 

történő könyv és társasjáték biztosítására 
 

Előterjesztő:    Illyés Miklós bizottsági elnök 
 
Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
    Fodor Györgyné, Humánszolgáltatási Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
   
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  
 

igen X 

nem  

 
 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 



 
 

 

Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság! 

 

1.) 

B. Müller Magda azzal fordult a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

Polgármesteréhez, hogy a „Csak egy színjáték” című, 850 színes fotóval díszített könyv 

megvásárlásának lehetőségét biztosítsa Önkormányzatunk részére.  

A könyvet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. Tankerülete által 

fenntartott középiskolák és a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola részére szánjuk. 

 

A könyv bruttó ára 10.500,- Ft. Az 5 db könyv beszerzéséhez szükséges 52.500,- forint összeg 

fedezetét a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor biztosítja. 

 

2.) 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott óvodák és 

általános iskolák részére a karácsonyi ünnepségek színesebbé tételéhez a „Magyar népmesék” 

nevű társasjáték megrendelését javasolom.  

 

A társasjáték bruttó ára 9.525,- Ft. A 20 db társasjáték beszerzéséhez szükséges bruttó 

190.500,- Ft összeg fedezetét a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” 

költségvetési sor biztosítja. 

 

Ennek értelmében összesen 5 db könyv és 20 db társasjáték beszerzésére teszek javaslatot a 

ferencvárosi középiskolák, általános iskolák, a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola és az 

óvodák részére. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a jelen előterjesztésben foglaltak figyelembevételével 

hozza meg döntését. 

 

 

Budapest, 2015. december 3. 

 

Illyés Miklós s.k. 

bizottsági elnök 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

 

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és 

Sport Bizottsága úgy dönt, hogy a „Csak egy színjáték” című könyvből 5 példányt vásárol a 

FILMFOTÓ Kiadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságtól összesen bruttó 52.500,- 

forint összegben, melynek költségét a 2015. évi költségvetés 3143. számú „Szociális és 

köznevelési feladatok” költségvetési sor biztosítja, és felkéri Polgármester Urat, hogy a 

beszerzés érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2015. december 15. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és 

Sport Bizottsága úgy dönt, hogy a „Magyar népmesék” nevű társasjátékból 20 darabot vásárol 

a Kard és Korona Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaságtól összesen bruttó 190.500,- Ft 

összegben, melynek költségét a 2015. évi költségvetés 3143. számú „Szociális és köznevelési 

feladatok” költségvetési sor biztosítja, és felkéri Polgármester Urat, hogy a beszerzés 

érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2015. december 15. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 


