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Szerep Község Polgármesterétől 

4163 Szerep Nagy u. 53.  

 

Előterjesztés 

Debrecen Megyei Jogú Város együttműködési kérelme az Európa Kulturális Fővárosa 

nevezetű pályázat kapcsán 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A történelem folyamán Európa mindvégig a kivételesen gazdag és sokféle művészeti fejlődés 

központja volt, és az európai városok kulcsszerepet játszottak a kultúra megteremtésében és 

terjesztésében. Az Európa Kulturális Fővárosa az Európai Unió által indított kezdeményezés, 

melynek célja rámutatni erre a gazdagságra és sokszínűségre, valamint a közös kulturális 

vonásokra Európán belül, hozzájárulva ezáltal Európa népeinek szorosabb együttéléséhez és 

egymás jobb megértéséhez. 

Ezen előzmények alapján az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés általános céljait az 

alábbiak szerint határozták meg: egyrészről Európa kulturális sokszínűségének megőrzése és 

támogatása, a közös vonások kiemelése, valamint a polgárok közös kulturális térhez való 

tartozásának erősítése, másrészről pedig a kultúrának a városok hosszú távú fejlődéséhez való 

hozzájárulásának elősegítése a megfelelő stratégiák és prioritások szerint.   

E célkitűzésekkel összhangban a pályázó város által, az Európa Kulturális Fővárosa keretében 

kidolgozott tevékenységek a pályázó város kulturális kínálatának bővítését, sokszínűségének 

növelését és európai dimenziójának fokozását célozzák többek között nemzetközi 

együttműködésen keresztül; törekednek a kultúrához való hozzáférés és az abban való 

részvétel szélesítésére; céljuk továbbá a kulturális szektor teljesítményének és a kultúra más 

ágazatokhoz való kapcsolódásának erősítése, valamint a város nemzetközi arculatának 

erősítése a kultúra révén. 

Az Európa Kulturális Fővárosa címet az Európa Kulturális Fővárosa uniós kezdeményezésre a 

2020 és 2033 közötti időszakban irányadó 445/2014/EU határozat mellékletében található 

naptárban az adott évhez megjelölt két tagállamból minden évben legfeljebb egy-egy 

városnak ítélik oda. A 2023. évben az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés 

megrendezésére Magyarország és az Egyesült Királyság jogosultak. 

Az Európai Bizottság által az említett határozat alapján megjelentetett felhívás célja, hogy a 

2023. évre Magyarországról az „Európa Kulturális Fővárosa” címre pályázni kívánó városok 

pályázatokat adjanak be és az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint irányító hatóság a 

szakértői testület közreműködésével lefolytassa e városok egyikének a jelölését a címre, 

amely város elnyerheti a Melina Mercouri díjat.   

A szakértői testület egy független szakértőkből álló testület, amely a kiválasztási és 

ellenőrzési eljárások végrehajtása érdekében jön létre. A testület feladata elbírálni a jelölt 

városoktól kapott pályázatokat, megállapodni az előzetesen kiválasztott városok listájában, 

valamint egy várost javasolni az Európa Kulturális Fővárosa címre és a Melina Mercouri 

díjra. A testület 12 tagból áll. Az előzetes kiválasztási és végleges kiválasztási szakaszokhoz 

az európai intézmények és szervek (Európai Parlament, Tanács, Bizottság, Régiók Bizottsága) 

tíz szakértő tagot, míg az Emberi Erőforrások Minisztériuma két tagot jelöl ki a vonatkozó 

nemzeti eljárásokkal összhangban és az Európai Bizottsággal egyeztetve. 
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Az előzetes kiválasztási és végleges kiválasztási szakaszok az alábbi lépésekből állnak:  

- Előzetes kiválasztási szakasz 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, várhatóan 2018. február közepére megszervezi az 

előzetes kiválasztási ülést, amellyel kapcsolatban felkéri mindazokat a jelölt városokat, 

amelyek a jelen felhívásra pályázatot nyújtottak be, hogy küldjenek delegációt a testületi 

meghallgatásra. A testület a pályázat és a meghallgatás alapján bírál el minden egyes jelölt 

várost, majd az ülést követően kialakítja a jelölt városok rövidített listáját, amelyeket azután 

felkér arra, hogy a végleges kiválasztási szakaszban dolgozzák át és véglegesítsék 

pályázataikat. Magyarország ezt követően formálisan jóváhagyja a testületi ülés szerinti 

rövidített listát, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma levélben felkéri a rövidített listára 

került jelölt városokat, hogy dolgozzák át és véglegesítsék pályázataikat. 

- Végleges kiválasztási szakasz 

A rövidített listán szereplő jelölt városok átdolgozzák és véglegesítik pályázataikat azzal a 

céllal, hogy az odaítélési kritériumoknak minél jobban megfeleljenek. Az előzetesen 

kiválasztott városok mindegyike elküldi az átdolgozott pályázatot az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma részére. Ebben a szakaszban a testület látogatást tehet az előzetesen 

kiválasztott városokban, hogy a helyszínen tájékozódjon a jelölésről, valamint a város 

lakóinak és legfőbb érdekelt feleinek a pályázathoz való hozzáállásáról. Ezt követően az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma várhatóan 2018. november közepére megszervezi a 

végleges kiválasztási ülést, amellyel kapcsolatban felkéri a rövidített listán szereplő 

városokat, hogy küldjenek delegációt a testületi meghallgatásra. Az ülést követően a testület 

legfeljebb egy várost javasolhat a cím odaítélésére. Ha a jelölt városok egyike sem felel meg 

valamennyi kritériumnak, akkor a testület javasolhatja, hogy Magyarországon a 2023. évre 

vonatkozóan a címet ne ítéljék oda egyik jelöltnek sem. 

Debrecen Megyei Jogú Város pályázatot kíván benyújtani az Európa Kulturális Fővárosa 

címre.   

A pályázatok elbírálásánál irányadó értékelési kritériumok hat kategóriára oszlanak, melyek 

megfelelnek a 445/2014/EU határozat 5. cikkében meghatározott rendelkezéseknek, és mind a 

hat kategória azonos súlyozással esik latba. Ezen kritériumok a következők: 

1. hosszú távú stratégiához való hozzájárulás 

2. európai dimenzió 

3. kulturális és művészeti tartalom 

4. megvalósítási képesség 

5. társadalmi kapcsolatok 

6. irányítás  

A „megvalósítási képesség” kategória tekintetében a pályázó városoknak a következőt kell 

igazolniuk: 

- a pályázat széles körű és jelentős politikai támogatást élvez, és a pályázatra vonatkozóan a 

helyi, regionális és nemzeti hatóságok hosszú távú kötelezettségvállalást tettek. 

Ennek a kritériumnak való megfelelés alátámasztása érdekében Debrecen városának egy 

együttműködési megállapodásra van szüksége a Szerep Községi Önkormányzat részéről. 

A pályázatnak egyéb vonatkozásai is vannak. Miként tudunk felelősséget vállalni a város 

vonzáskörzetében elterülő kisebb településekért, akiknek nincs lehetőségük olyan kulturális 

szolgáltatásokat nyújtani, amelyek európai távlatot nyithatnának polgáraik számára. 
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Sikeres pályázat esetén bíznak abban, hogy Szerep is aktív részese lehet az Európa Kulturális 

Fővárosa címmel elnyerhető lehetőségeknek. 

Debrecen Megyei Jogú Város 2017. december 20-ig kívánja beadni a szóban forgó pályázatot. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése alapján  

1./ támogatja, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtson 

be az Európa Kulturális Fővárosa címre.  

2./ Egyetért azzal, hogy a pályázati cél megvalósítása érdekében együttműködési 

megállapodás kerüljön megkötésre Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Szerep Községi Önkormányzat között.  
 

Határidő: 2017. december 20. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Püspökladány, 2017. november 20. 

 

 Tóthné Verő Tünde s.k. 

 polgármester 


