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Előterjesztés 

a Kolturális Örökség Napjai rendezvényen részvételre 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal ez évben is meghirdette a Kulturális Örökség Napjai 
rendezvényt 20 ll. szepternber 17 -18-ára. Az ez évi téma: l OOO magyar ház. Az Európa 
Tanács védnökségével immár 48 országban rendezik meg az egyre nagyobb népszerűségnek 
örvendő eseményt. 
A program célja a nagyközönség figyelmének országunk szellemi örökségére való irányítása, 
különösen azokra, rnelyek egyébként csak részlegesen, vagy egyáltalán nem látogathaták 
Kerületünk két alkalommal vett részt az országos rendezvényen, és a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal országos rnéretű prornóciójának, a kiemeit reklámnak köszönhetően 
igen sok érdeklődő kereste fel Kőbánya nevezetességeit. 
Ebben az évben szepternber 18-án, szornbaton, a Szent László Templom, Dreher villa, 
kőbányai pincerendszer, Conti Kápolna, víztározó rnegtekintését, valarnint rendhagyó buszos 
városnézés szervezését javasol om. 
A program rnegszervezésében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a reklám, propaganda 
tevékenységet segíti, a felmerülő egyéb költségeket az Önkormányzatnak kell biztosítania. 
Ahhoz, hogy a megnyitott épületek ne csak látvánnyal szolgáljanak, szükséges azokat az 
odalátogatóknak bemutatni, rövid, kiscsoportos idegenvezetést tartani. Kerületünk 
történetéről, nevezetességeiről érdemes egy kiadványt elkészíteni, rnely az érdeklődök 

számára örök ernlékké teszi a látogatást. 

A költségek a következők: 

autóbusz bérlése a városnézésre 
( szepternber l 7 -e) 
14 fő idegenvezető tiszteletdíja 
l 500 db kiadvány a kerületről 
a programban résztvevő iskolások részére 
ásványvíz 
Összesen 

40 OOO Ft 

100 OOO Ft 
200 OOO Ft 

10 OOO Ft 

350 OOO Ft 

Fontos lenne a kerületben tanuló fiatalok bevonása a szervezésbe, a rnegvalósításba. A Szent 
László Gimnázium idegenvezető szakán tanulók, kórusok, zeneművelő diákok változatosabbá 
tehetik a napi programot. Indokolt a szervezési rnunka során egyeztetni a kerületi iskolák 
igazgatóival arról, hogy rnely helyszínen, rnilyen programokkal tudnák színesíteni a 
rendezvényt. 
Javasolorn továbbá, hogy az esemény rnegszervezésére, lebonyolítására kérjük fel a Körösi 
Csorna Sándor Kőbányai Kulturális Központot, a költségek egyidejű biztosításával. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság és a Gazdasági Bizottság az előterjesztést 

rnegtárgyalja, döntését a képviselő-testületi ülésen ismerteti. 



Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy 20 ll. szeptember 17 -18-án részt kíván venni a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal által meghirdetett "Kulturális Örökség Napjai" rendezvényen. A rendezvény 
megszervezésére, lebonyolítására felkéri a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központot, a 350 OOO Ft költség egyidejű, együttműködési megállapodásban rögzített 
biztosításával, melynek forrása a képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
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