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Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Európai Unió határozata alapján 2023-ban Magyarország egyik települése viselheti az 
Európa Kulturális Fővárosa címet. A kandidáló városok pályázatáról várhatóan 2018 végén 
dönt egy nemzetközi összetételű bírálóbizottság Brüsszelben. 
Az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) címre azok a városok pályáznak a legnagyobb eséllyel, 
amelyek hosszútávon fenntartható kulturális stratégiát mutatnak be. A Képviselő-testület 2016. 
szeptember 15-ei ülésén döntött az önkormányzat „Gödöllő Európa Kulturális Fővárosa 2023" 
című pályázaton való elindulásáról. Ennek egyik első lépéseként az arculat fontos elemének 
megjelenítésére az önkormányzat nyilvános pályázatot írt ki, melynek célja a Gödöllő 2023 
logó tervezése volt. A logó megtervezéséhez szükséges szempontok kiírásra kerültek, mely a 
következő volt: a logónak kötelezően tartalmaznia kellett a következő szöveges elemet: 
Gödöllő2023. Olyan logót kellett tervezni, amelyhez szervesen illeszthető az Európa 
Kulturális Fővárosa, illetőleg az European Capital of Culture szöveg. 
Az illeszkedést a tervekben be kellett mutatni. A logóterveket színes, valamint fekete-fehér 
verzióban is el kellett készíteni. A megadott határidőig 2017. március 05. 24 óráig 183 pályázó 
227 logótervet nyújtott be. A logókat rendszereztük, név nélkül az anonimitás megőrzése 
érdekében négyjegyű számokkal láttuk el. 

A beérkezett pályaműveket a Művészetek Háza Gödöllő Galériájában 2017. március 11. és 
201 7. március 19. között egy kiállítás keretén belül Gödöllő lakossága is megismeri, 
véleményezi, névtelenül szavazhatnak a logótervekre. 

A beérkezett pályaműveket egy erre a feladatra felkért 10 fős szakmai bírálóbizottság 
véleményezi, akik segítik szakmai véleményükkel a Kulturális, Sport és Nemzetközi 
Kapcsolatok Bizottsága és a Képviselő-testület munkáját. Ök szintén nem ismerik a pályázók 
kilétét. 

Gödöllő Város Önkormányzata jogosultságot szerez a győztesként kiválasztott pályamunka 
teljes és kizárólagos felhasználására, használatára. A győztes kiléte csak a végeredmény 
kihirdetésekor derül ki. 

A nyertes pályamunka nettó 300.000 Ft díjazással jár. 

A Képviselő-testület, a Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága és a 10 fős 
Javaslattételi Bizottság előre megkapta pendrive-on az összes beérkezett pályaművet név nélkül 
az anonimitás megőrzése érdekében. 

A szavazás lezárását követően (2017. március 19.) az előterjesztés helyszínen kerül kiosztásra. 

Gödöllő, 2017. március " 


