
GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2017. március 23-ai ülésére 

Tárgy: Javaslat a „Gödöllő Európa Kulturális Fővárosa 2023" című pályázaton való elindulás 
megerősítésére, valamint keretösszeg meghatározása a pályázat elkészítésére 

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester 



Tisztelt Képviselő-testület! 

Gödöllő Város Képviselő-testülete a 2016. szeptember 15-ei ülésen a 208/2016. (IX.15.) számú 
önkormányzati határozatával jóváhagyta az Önkormányzat „ Gödöllő Európa Kulturális Fővárosa 
2023" című pályázaton való elindulását. A pályázat hivatalosan is kiírásra került, így szükség van a 
pályázaton való elindulás megerősítésére. 

Gödöllő Város Önkormányzata az „Gödöllő Európa Kulturális Fővárosa2023" című pályázati anyag 
elkészítésére ajánlatot kért be Döbrönte Katalin egyéni vállalkozótól (1222 Budapest, Háros utca 
145/b., adószám: 61374045-1-43), aki pályázatírással foglalkozik. Az ajánlatban az alábbiak 
szerepelnek: 

Az Európa Kulturális Fővárosa pályázat elkészítésének feltételrendszere: 

Az Európai Parlament és a Tanács 445/2014/EU határozata (2014. április 16.) az Európa kulturális 
fővárosai kezdeményezés 2020-2033. évekre szóló uniós fellépésének létrehozásáról tartalmazza a 
pályázat teljes folyamatának feltételrendszerét. 

Ezt egészíti ki a Kormány 1045/2017 (II.3.) Kormány határozata az Európa Kulturális Fővárosai 
kezdeményezés Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos tagállami feladatok 
ellátásáról. 

A kiválasztási eljárás kétszakaszos, ennek első szakasza az előválasztás, melyre 2018. februárjában 
kerül sor, és amelyet követően a kiválasztásért felelős testület ajánlásokat készít az ezen a szakaszon 
túljutott városok számára; a második szakasza pedig a végső kiválasztás, melyre 2018. novemberében 
kerül sor. Ekkor a kiválasztásért felelős testület egy magyar várost ajánl a címre a 2023-as évre. 

A városok pályázati anyaga a kiválasztási kérdőívre épül, mely tartalmazza a pályázó város céljait, 
programját, pénzügyi terveit, menedzsment struktúráját. A dokumentum a 445/2014/EU határozatban 
ismertetett hat szempont struktúráját követi. A pályázatnak az Európai Unió hivatalos nyelvei közül 
egy vagy több nyelven kell íródnia, melyek közül az egyik nyelvnek az angolnak kell lennie. 

Az előzetes kiválasztási szakaszhoz a pályázat angol nyelvű változatának terjedelme nem haladhatja 
meg a 80 oldalt A4-es formátumban. A végleges kiválasztási szakaszhoz a pályázat angol nyelvű 
változatának terjedelme nem haladhatja meg a 100 oldalt A4-es formátumban. 

Kiválasztási kritériumok 

A pályázatok elbírálására irányadó odaítélési kritériumok hat kategóriára oszlanak, melyek 
megfelelnek a 445/2014/EU határozat 5. cikkében meghatározott rendelkezéseknek, és mind a hat 
kategória azonos súlyozással esik latba: 

- A hosszú távú stratégiához való hozzájárulás: az Európa kulturális fővárosa év hosszú távú 
kulturális, társadalmi és gazdasági hatása, valamint annak fenntarthatósága az év elteltével; 

- európai dimenzió: miként kerül előmozdításra az európai polgárok - a művészek és a 
nagyközönség - közötti párbeszéd és kölcsönös megértés, kiemelve az európai kultúrák, 
örökség és történelem közös vonatkozásait; 

- kulturális és művészeti tartalom: művészi látásmód és stratégia, helyi művészek és 
szervezetek bevonása a programba, az új és innovatív, kísérleti kulturális kifejezésmód 
ötvözése a helyi és a hagyományos örökséggel; 

- megvalósítási képesség: széles körű politikai támogatás és kötelezettségvállalás egy 
megfelelő és fenntartható infrastruktúra mellett; 

- társadalmi kapcsolatok: a helyi lakosság, különösen a kisebbségek és a hátrányos helyzetű 
emberek bevonása az eseményekbe; az oktatás terén kiépített kapcsolatok; 

- irányítás: forrásteremtési stratégia és a javasolt költségvetés megvalósíthatósága, az átfogó 
irányítás, valamint a megvalósítási struktúra megfelelősége. 



2.) A feladat ütemezése 
Az alábbiakban az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésével és lebonyolításával kapcsolatos 
ütemezés szerepel. Jelen ajánlat az 1. ütemre vonatkozik, 2018. decemberéig. Az ajánlat ezen belül 
is két fázist különböztet meg 2017. decemberéig, a pályázati anyag benyújtásáig, illetve 2018. 
decemberéig a teljes kiválasztási folyamatra vonatkozóan. A második fázis csak abban az esetben lép 
életbe, amennyiben Gödöllő városa az előzetes kiválasztási folyamat eredményeképpen rövidlistára 
kerül, és részt vesz a második fordulós kiválasztási eljárásban. 

1. ütem: 2018. decemberig 

a) Pályázat előkészítése és benyújtása 2017. december 20-ig, előválasztási folyamat 2018. tavasz 

b) Rövidlistás városok számára pályázat átdolgozása, kiegészítése, végleges kiválasztási folyamat 
2018. decemberéig 

2. ütem: 2019-2022: Melina Mercouri díjra felkészülés, Európa Kulturális Fővárosa év előkészítési 
folyamata, kulturális programok előkészítésének koordinációja, üzleti terv, kulturális program füzet 

3. ütem: 2023-as év Európa Kulturális Fővárosa program lebonyolítása 

4. ütem: 2024: értékelő jelentés 

3.) 1. ütem feladatainak részletezése 
1. Pályázati anyag elkészítése, ennek részeként 

Az Európa Kulturális Fővárosa program stratégiájának kidolgozása, a hosszú távú 
stratégiákhoz való hozzájárulás, a kulturális és kreatív szektorok kapacitásának megerősítését 
célzó tervek, az elérni kívánt hosszú távú kulturális, szociális és gazdasági hatás, a cím által a 
jelölt városra gyakorolt hatás nyomon követésére és értékelésére, valamint az értékelés 
eredményeinek terjesztésére szóló tervek. 
Az Európa Kulturális Fővárosa európai dimenziójának kidolgozása, a szélesebb európai és a 
nemzetközi nyilvánosság érdeklődésének felkeltésére kidolgozott stratégia, az európai 
művészeket, különböző országok szereplői vagy városai közötti együttműködést érintő 
tevékenységek, a címet viselő más városokkal és nemzetközi partnerségekkel való 
együttműködés; 

Az Európa Kulturális Fővárosa pályázat kulturális és művészeti tartalma kidolgozásának 
koordinációja, a kulturális program világos és koherens művészeti küldetése és stratégiája; a 
helyi művészek és kulturális szervezetek bevonása a kulturális program kidolgozásába és 
megvalósításába; a javasolt tevékenységek száma és változatossága, valamint azok átfogó 
művészi minősége; a helyi kulturális örökség és hagyományos művészeti formák új, innovatív 
és kísérletező kulturális kifej ezésmódokkal való kombinálásának képessége. 
Az Európa Kulturális Fővárosa pályázat megvalósítási képessége keretében a politikai 
támogatottság bemutatása, illetve a címviselési év megvalósítását segítő infrastruktúra 
részletes bemutatása. 
Az Európa Kulturális Fővárosa program helyi népesség és civil társadalom bevonásának 
stratégiája, a közönség fejlesztésére kidolgozott átfogó stratégia, az oktatással való kapcsolat 
és az oktatási intézmények részvételének stratégiája. 
Az Európa Kulturális Fővárosa program anyagi támogatás gyűjtésére szóló stratégiája, a 
kezdeményezés megvalósításához tervbe vett irányítási és teljesítési struktúra, az általános és 
művészeti igazgatók kinevezésének eljárásai és tevékenységi területeik. 

2. Partnerek koordinációja, különös tekintettel: 
kulturális és művészeti szereplők, intézmények 
kulturális és kreatív szektorok 
turisztikai szereplők 



- civil társadalom, helyi lakosság 
- oktatási intézmények 
- testvérvárosok 
- más címviselő városok 

Rendszeres egyeztetések az érintettekkel, az Európa Kulturális Fővárosa Program stratégiájának, 
tartalmának folyamatos egyeztetése, javaslatok, elképzelések bevonása, szintetizálása. 

3. Az Európa Kulturális Fővárosa program költségvetésének kidolgozása, megvalósíthatóságának 
alátámasztása, amely magában foglalja - adott esetben - az uniós programokból és alapokból való 
pénzügyi támogatás megszerzésére kidolgozott terveket és kiterjed az előkészületi szakaszra, a cím 
viselésének évére, a címviselés hatásaival kapcsolatos tevékenységek értékelésére és szervezésére, 
valamint a vészhelyzeti tervre; 

4. Az Európa Kulturális Fővárosa program marketing és kommunikációs stratégiájának kidolgozása, 
kapcsolódó kommunikációs tevékenységek ellátása, sajtómunka, sajtóval való kapcsolattartás, 
sajtóesemények megvalósításában való közreműködés 

5. 2018-as év feladatai 

Felkészítés és részvétel az előválasztási folyamaton 

Amennyiben Gödöllő városa rövidlistára kerül, annyiban a pályázati folyamat továbbvitele, 
végigkísérése, a pályázati anyag szükség szerinti kiegészítése, átdolgozása, felkészítés és részvétel a 
2018. novemberi kiválasztási folyamaton 

4.) Ütemezés: 

2017. június 30-ig: rendszeres egyeztetés, konzultáció az érintett szereplőkkel az Európa Kulturális 
Fővárosa cím elnyerése érdekében, az egyeztetések tartalmának rögzítése, szintézise, mely egyben a 
pályázati anyag bemeneti tartalmát is megalapozza 

2017. szeptember 30-ig: pályázati anyag első változatának elkészítése magyar nyelven 

2017. november 15-ig szükséges egyeztetések, konzultációk, kiegészítések, támogató nyilatkozatok 
megszerzése 

2017. december 20-ig: pályázati anyag angol nyelvű véglegesítése 

2018. február: előválasztási folyamat 

2018. február-november: felkészülés a 2. foldulóra 

2018. november: végső kiválasztási folyamat 

5.) Árajánlat 

Az Európa Kulturális Fővárosa program pályázati anyagának elkészítése, partnerek koordinációja, 
költségvetésének kidolgozása 2017. december 20-ig 2.700.000 Ft 

Angol nyelvű fordítás, lektorálás: 500.000 Ft 

Afeltüntetett árak ÁFA nélküli árak, alanyi mentes szerződéskötési forma esetén. 

Kifizetési ütemezés: 

1. 2017. június 30: koordinációs ülések, egyeztetések jegyzőkönyv kivonata és szintézise 
2. 2017. szeptember 30: pályázati dokumentáció 1. változata magyar nyelven 
3. 2017. december 20: végleges pályázati anyag angol és magyar nyelven 

Az ajánlattevő vállalja a fenti feladatok ellátását. Az ajánlat nem tartalmazza esetleges, az Európa 
Kulturális Fővárosa pályázati folyamathoz kapcsolódó workshop-ok, rendezvények regisztrációs 
költségét, amennyiben önkormányzat elvárja az azon való részvételt és nem tartalmaz külföldi utazási 
és szállásköltség fedezetet. 



A fenti feladatok ellátásához szükséges az önkormányzat részéről KSH és önkormányzati statisztikai 
adatok biztosítása, a pályázati anyag kidolgozása során felmerülő, önkormányzatnál rendelkezésre 
álló információk biztosítása, a partnerekkel való kapcsolatfelvétel biztosítása, önkormányzatnál 
szükséges ügyintézésben közreműködés. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem, hogy erősítsék meg az Önkormányzat „Gödöllő Európa Kulturális Fővárosa 2023" című 
pályázaton való elindulását, és támogassák Döbrönte Katalin egyéni vállalkozó ajánlatát és az ebben 
szereplő keretösszeget. 

Gödöllő, 2017. március " 



Határozati javaslat 

Gödöllő Város Képviselő-testülete megerősíti a 2016. szeptember 15-ei ülés 20812016. (IX.15.) 

számú önkormányzati határozatát, valamint azt, hogy az „Európa Kulturális Fővárosa 2023" című 

pályázaton az Önkormányzat elindulhasson. 

Határidő: 2017. december 20. 

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 

Határozati javaslat 

Gödöllő Város Képviselő-testülete elfogadja Döbrönte Katalin egyéni vállalkozó (1222 Budapest, 

Háros utca 145/b., adószám: 61374045-1-43) „Európa Kulturális Fővárosa 2023" című pályázat 

elkészítésére szóló ajánlatát és az abban szereplő 2,7 M Ft és 500 E Ft (áfa nélküli) keretösszeget. 

A Képviselő-testület felkéri a vállalkozót a pályázat elkészítésére, egyben felhatalmazza Dr. Gémesi 

György polgármestert a vállalkozóval történő szerződés megkötésére. 

Határidő: a szerződés megkötése 2017. március 31. 

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 


