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a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére 
a "Kőbányán élő alkotók támogatása" pályázat lezárásáról szóló tájékoztatóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kulturális, Oktatast es Sport Bizottság a 419/2011. (VI. 2.) határozatában döntött a 
pályázati rendszer keretében működő "Kőbányán élő alkotók támogatása" című pályázat 
20 ll. július 15-ei benyújtási határidővel történő kiírásáróL 

A beérkezett négy pályázat odaítéléséről a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a 543/2011. 
(VIII. 22.) határozatában döntött: minden pályázó megkapta a kért támogatást. A pályázók 
támogatása az Önkormányzat 2011. évi költségvetésről szóló 6/2011. (IL 18.) önkormányzati 
rendelet alapján a bizottsági tartalékkeret terhére történt. A pályázati elkülönített összeg, 
egymillió forint, felhasználása a következők szerint alakult: 
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Összesen: 

A pályázatban elnyert összeg felhasználásáról megállapodást kötöttünk a pályázókkal. A négy 
pályázó eleget tett a megállapodásban megszabott pénzügyi kötelezettségének. A 2011. 
december 15-éig meghatározott elszámolási időpont teljesítésén túl beszámolási 
kötelezettséggel is tartoztak a pályázók. 

A beszámolók tartalma: 

l. Pollák László "Kőbánya kicsit más képekben" című pályázatának megvalósítása során 
20 különböző helyszínen készített fotókat. A képek előterében modellek vannak, a 
háttérben a kiválasztott kőbányai nevezetességek. A képek jellegzetessége a szokatlan 
perspektíva, amely kifejezi az épületek és modellek méretbeli különbségeit. 
Kiemelhető a Tűzoltó Múzeumban magvalósított fotózás, amely során lehetőséget 
kapott a korabeli tűzoltóruházat használatára ts. A képek a 
http://pollakfoto.hu/index.php/hu/galéria/kobanya weblaporr láthatóak. 

2. Halma Ágnes pályázatának célja az amatőr művészeti tevékenység technikai 
lehetőségének kiterjesztése volt. Elsősorban a hosszú záridős, illetve közeli fotózáshoz 
szükséges eszközöket szerezte be a támogatás összegébőL A pályázat keretében 



készült fotókat keretezett kiállításban a Kertvárosi Általános Iskola (1106 Budapest, 
Jászberényi út 89.) "Lépcsőgalériájában" helyezte el. A fotók témája Kőbánya 
természeti értékei, védett állatai. A témában készült fotókkal a Kőbányai Fotóklub 
tematikus pályázatán első helyezést ért el. A fotókat a 
http://www.fotoklubkobanya.hu/portal/index.php honlapon meg lehet tekinteni. 

3. Oszvald György a pályázatát "Kezek - életek" témakörben elkészítendő fotók 
művészi kiállítására adta be, és ennek megfelelően valósította meg. A művészfotók 
legjobb minőségű előállítása többszöri alkotó kísérletezéssel készült. A képek 
kísérletező jellegű többszöri előhívásával a művészi kifejezést, hatást kívánta elérni. A 
képeket minőségi paszpartuban és keretekben helyezik el a Széchenyi István Magyar
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Galériájában 2012 januárjában. 

4. Orbánné Balogh Katalin textilbaba-készítőnek a Népi Iparművész cím eléréséhez a 
Népi játék kategóriában öt darab "A" kategóriájú és 30 darab "B" kategóriájú alkotást 
kell zsűriztetni. Ennek eléréséhez ez alkalommal 13 babát/tárgyat zsűriztetett. A 
Képző és Iparművészeti Lektorátus 2011. november 30-án zsűrizte a babákat A 
tárgyak mindegyikét "szerzői jogvédelem alá tartozó, művészeti színvonalú, igényesen 
kivitelezett, egyedi iparművészeti alkotásoknak minősítették, kivitelezésre elfogadták 
A babákat fotókon dokumentálta. 

III. Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottsága tudomásul veszi a "Kőbányai alkotók" pályázat lezárásáról 
szóló tájékoztatót. 

Budapest, 2012. január 12. 
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