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Egyesületének támogatására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Vazinay Mária Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesületének ügyvezető elnöke a 
csatolt kérelemmel fordult polgármester úrhoz. 
Az Egyesület 1998. óta működik. Számtalan sikeres kiállításuk volt a kerületben, a 
fővárosban, országszerte, sőt külföldön is. Aktívan vesznek részt Kőbánya kulturális 
életében. 
Ebben az évben hatodik alkalommal rendezik meg a Pataky Művelődési Központ 
Galériájában a biennálét, mely ez idáig szervesen kapcsolódott a kőbányai Szent 
László Napok rendezvényhez. Ebben az évben a Biennálé finanszírozása nem épül be 
a Szent László Napok rendezvény költségvetésébe, és a KKIE saját forrásból ezt nem 
tudja megtenni. Vazinay Mária a kéréshez költségvetést is csatolt, mely tartalmazza a 
kiállítás költségeit. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet döntsön, kívánja-e támogatni a Kőbányai Képző-
és Iparművészek Egyesületének 2009. június 12-30-a között megrendezendő 
Biennáléját. 
Az előterjesztést a Kulturális és Oktatási Bizottság, valamint a Gazdálkodási és 
Költségvetési Bizottság megtárgyalta, döntését a testületi ülésen ismerteti 

Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ft összeggel támogatja a Kőbányai Képző- és Iparművészek 
Egyesületét - melyet a 2009. június 12-30 között megrendezendő biennálé 
előkészítésére, megszervezésére használhatnak fel - a képviselő-testület általános 
célú tartalék-kerete terhére. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Budapest, 2009. április 02. 
Ronyecz Róbert főosztályvezető 

Cónyécz Róbert 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

4U^ 
Dr. Neszteli István jegyző K 



| POSTABONTÁS 

B B ^ KŐBÁNYAI KÉPZŐ-ÉS i ü 
ESIPAgl 

:vfí 

r , - . - ,- ■ 

2U09 r£t . ? 5 í 
MŰVÉSZEK É<£¥8S 

Budapest Kőbányai Önkormányzata 
Verbai Lajos Polgármester Úr részére 

Tisztelt Polgármester Úr! 
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Előadó. 

A Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesület folyamatos munkájának ez évben kialakult 
problémájával fordulok Önhöz. 

Mint az Ön és a Képviselőtestület előtt is ismeretes, az egyesület életében a kétévente a 
Pataky Galériában megtartott művészeti biennále a legjelentősebb esemény. Ennek indoka, 
hogy az egyesület létrejötte is erősen kötődött a '90-es évek óta a galériában szervezett, 
kerületi csoportos kiállításokhoz. így a 2000 óta működő egyesület az idén a 6. biennáléra 
készül. Ezeken a kiállításokon a művészek új alkotásaikat mutatják be, ezzel megfelelnek a 
kortárs magyar szakmai elvárásoknak. Ugyanakkor e művekkel vagy még újabbakkal méltón 
bemutatkozhattunk Debrecentől Mosonmagyaróvárig, a Művészetek Völgyében, Párkányban, 
Nyitrán, Vinkovciban. Azt gondolom, az itt felsorolt kiállítások egyben az egyesület nevében 
szereplő Kőbányát is méltón képviselték az elmúlt években. 

A bevezetőben említett probléma a következő. Ennek a fontos munkának eddig a Szent 
László Napok adott hátteret és a finanszírozása is beépült abba. A biennále megnyitója 
mindig egybeesett a Szent László Napok megnyitójával, egészen a tavalyi évig. Az idei 
kiállítás ideje 2009. június 12-30 fa Pataky Galéria éves terve alapján). Az idei előretervezett 
szakmai munka alapján folytatjuk a biennáléhoz kapcsolódó projektmunka készítést - 2007-
ben TÉGLA, 2009-ben KOCKAZ(Z)UNK. Ene már napjainkban is készülünk, 2009. február 
26-án „kockaosztás" lesz. Terveink szerint a kiállításon, a Szent László Napokon „Hogyan 
nézzünk képeket?" címen tárlatvezetésekre kerülhetne sor. 

E levél mellékleteként készítettem egy költségvetést, melynek elfogadásával biztosítani 
lehetne az eddig kialakult jó színvonalú munkát. 

Kérem, segítsen e probléma megoldásában. 

Tisztelettel ■pariTi, \ 

Bk 
Vazinay M á r i a ^ tv,., .y1$$ 
ügyvezető elnök \ leU C ia^-
/Bp. 1141 Cinkotai útTT2/a 
Tel.:222-6048; 06-20-598-4692/ 

Budapest, 2009. február 23 



Pénzügyi költségvetés 

KOCKÁZ(Z)UNK 
A Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesületének VI. 
BIENNÁLE-ja 2009. június 11-június 30. 
Pataky Galéria, Budapest 

Tisztelet díjak - megnyitó személy, a projektmunka előkészítője, a 
kiállítás rendezője, tárlatvezetés 4x20 000-Ft (Számla ellenében 
történő kifizetéssel) 80 000-Ft 

Nyomdai munkák a mellékelt árajánlat alapján az előkészítő 
munkával, 1000 db meghívóra, 500db katalógusra 578 400-Ft 

Projektmunkához (KOCKA) kapcsolódó installáció építés (bazalt 
kockakövek, faanyag, állványzatépítés) 100 000-Ft 

Dologi kiadás összesen: 758 400-Ft 
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