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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Pataky Művelődési Központ 2010. október 9-én rendezi meg a IV. Országos 
Mesefesztivált. A rendezvény a meseírás és illusztrálás témája köré épül, az érdeklődők 
műhelymunkákon, előadásokon, valamint konzultációkon vehetnek majd részt. A fesztiválhoz 
kapcsolódó meseíró pályázatunkra minden eddiginél több, közel 1000 mese érkezett hazai és 
határainkon kívül élő magyaroktól. A rajzpályázatra június 12-éig várjuk a mesékhez 
kapcsolódó illusztrációkat. A legjobb alkotásokból az idén is megjelentetjük a gyűjteményes 
mesekönyvet, „Az én mesém 3." címmel. 

Idén a fesztivál költségeihez a Polgármester Úr - a saját tartalékkeretéből - 200.000 Ft 
támogatást nyújt. A Pataky Művelődési Központ saját költségvetéséből 400.000 Ft-ot tud a 
rendezvényre fordítani, valamint vállalja, hogy a gyűjteményes mesekötetet ebben az évben is 
saját erőből adja ki. 

A rendezvényt az elmúlt három évben nagyszabású, nagyköltségvetésű pályázatokból 
finanszíroztuk, országos-, illetve kárpátmedencei rendezvény volt. Ennek tükrében 2010. 
évben is pályáztunk két alaphoz, sajnos nem nyertünk. Jelenleg a Fővárosi Közgyűlés 
Kulturális Bizottsága által meghirdetett „céltartalék pályázat" eredményhirdetésére várunk, de 
ez feltételez némi önrészt. Ennek a pályázatnak az elbírálása 2010. augusztus 31-ére várható, 
amely a szervezés tekintetében későinek bizonyul, ezért a szokásos szeptemberi rendezvényt 
októberre halasztottam. Amennyiben a fenti pályázat nem lesz eredményes, úgy a fesztivál 
sikere veszélybe kerül, esetleg meghiúsulhat. 

Ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kőbánya hírnevét is öregbítő rendezvényt 
500.000 Ft-tal támogatni szíveskedjen, amelyet a győztes meseírók és az illusztrátorok 
díjazására szánunk. 

Az előterjesztést a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kulturális és 
Oktatási Bizottsága a 2010. június 10-ei ülésén tárgyalja, a bizottság álláspontját a bizottság 
elnöke a testületi ülésen ismerteti. 
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Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Pataky 
Művelődési Központ részére a 2010. október 9-én megrendezésre kerülő IV. Országos 
Mesefesztivál című rendezvény költségeihez 500.000 Ft támogatást nyújt a Képviselő-testület 
működési célú - a kulturális rendezvények támogatására szolgáló - általános tartalék kerete 
terhére. 
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