
*$*faUp> PATAKY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ^ ^ VM™ X. kerület Kőbányai 
1105 Budapest, Szent László tér 7-14. Ünkornuimv:;;; Képviselő-testület ülése 

Telefon: 260-9959, Fax: 262-0379 
www.patakymk.hu, pataky@patakymk.hu i. t <—£}/- [ tg Is) r\ls\ 

"ÍOID 

Tárgy: Forrás biztosítása az új Helytörténeti 
Gyűjtemény promóciójának bemutatá
sához 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény új helyszínére kiírt építészeti tervpályázat sikeresnek 
bizonyult. Öt pályamunka érkezett a GME Mesteriskolájából, amelynek bírálata 2010 nyarán 
megtörtént. Ezzel a jelentős lépéssel új lendületet kapott az épület kialakítása, melynek 
következtében a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény záros határidőn beiül elfoglalhatja méltó 
helyét, s vele együtt megkezdődhet a Városi tanterv megvalósítása. 
2010. június 24-én a Szent Iván-éji rendezvénnyel elkezdődött az a folyamat, amely felhívja a 
figyelmet a Helytörténeti Gyűjtemény munkájára és fontosságára. A programnak nem várt 
sikere volt a lakosság körében. A Gyűjteménynek ez alatt a néhány óra alatt több látogatója 
volt, mint egy átlagos hónapban. Ennek következményeként a 2010. szeptember 18-i 
Kulturális Örökség Napja rendezvénysorozatában szeretnénk bemutatni a kőbányai, és akár a 
budapesti nagyközönségnek az épületet a jelenlegi és - a tervek alapján - a majdani 
formájában. 
A rendezvény időpontja (15-17 óra), amely belesimulna a nagylátogatottságú KÖN 
programjába, garanciát jelentene arra, hogy a lehető legtöbb érdeklődőt szólítsa meg. Ennek 
ellenére figyelemfelhívó eszközöket kell alkalmaznunk, hogy az amúgy romos épületet 
érdekessé tegyük, és elvárható az is, hogy olyan állapotok uralkodjanak, amelyek nem 
veszélyeztetik a közönség biztonságát. 

A programtervezet: 
- Bevezető a kőbányai identitásnevelésről 
- interaktív bemutató az építészeti pályázat anyagából, az építészek közreműködésével 
- kiállítás a Helytörténeti Gyűjtemény válogatott anyagából; demonstratív fotók a 

Helytörténeti Gyűjtemény - méltatlan -jelenlegi állapotáról (24.000 Ft) 
- az épület helyiségeinek bemutatása, látogatása 
- kézműves foglalkozások. 

Propaganda költségek: 
- plakátok, szórólapok (70.000 Ft) 
- a tervdokumentációt és a gondolatiságot bemutató 6 oldalas leporelló a vendégek 

számára (100 db, 40.000 Ft) 
- a bejárati tér, az utcafront speciális hangsúlyozása (léggümbök, lebegő báb, fény, 

100.000 Ft) 
- megjelenés a Pesti Est különszámában, a www.kon.hu és a kőbányai honlapokon. 
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Egyéb megvalósításhoz szükséges költségek: 
- épület és pince balesetelhárító takarítása (KőKert Kft.) 
- balesetvédelmi felmérés 
- mobil WC bérlése (az épületben jelenleg nincs működő mellékhelyiség, 20.000 Ft) 
- a kert takarítása és rendbetétele közvetlen az épület előtt 
- 300 m kordonkötél vásárlása (5.000 Ft) 
- tárgyak szállítása a Helytörténeti Gyűjteményből (20.000 Ft) 
- székszállítás 
- az installációs és a kézműves foglalkozások kellékei (10.000 Ft) 
- biztonsági őr díja (10. 000 Ft) 
- vendéglátás (szóda és csapolt sör, 20.000 Ft). 

Ezért tisztelettel kérjük a Képviselő-testületet, hogy a Kőbánya hírnevét öregbítő 
rendezvényt 250.000 Forinttal támogatni szíveskedjenek. 

Az előterjesztést a Kulturális és Oktatási Bizottság, valamint a Gazdálkodási és Költségvetési 
Bizottság soros ülésükön tárgyalják, s az elnökök a képviselő-testületi ülésen ismertetik a 
bizottsági javaslatokat. 

Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Pataky 
Művelődési Központ részére 250.000,-Ft + áfa összeget biztosít a 2010. szeptember 18-án - a 
Kulturális Örökség Napja rendezvénysorozat keretében - bemutatandó új Helytörténeti 
Gyűjtemény promóciójához, melynek forrásaként a képviselő-testület működési célú általános 
tartalékkeretét határozza meg. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési 
rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2010. augusztus 16. 

Törvényesség szempontból látta: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Búzás Kálmán igazgatóhelyettes 
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