
GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2017. március 23-ai ülésére 

Tárgy: Javaslat a „Gödöllő Európa Kulturális Fővárosa 2023" című pályázat szakmai és művészeti 
vezető választásra 

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester 



Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Európai Bizottság az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020-2033 programterve 
alapján, 2023-ban Magyarország egyik települése lehet Európa kulturális fővárosa. 

Az „EKF2023" pályázat megjelenését követően, mely már megjelent, nagyjából 10 hónap áll 
rendelkezésre, hogy elkészüljön az első fordulós anyag magyar és angol nyelven. 

Az így kimunkált, komplex anyagot 12 fős, nemzetközi szakértő testület bírálja el, majd az 
észrevételek kézhezvétele után a második fordulóba meghívott városokra újabb 9-10 hónapos munka 
vár: a javaslatok beépítése és a végleges pályázati anyag összeállítása. Arról, hogy mely magyar és 
egyesület királyságbeli város lehet Európa Kulturális Fővárosa 2023-ban, 2018 nyarán születhet 
döntés. 

A vonatkozó európai határozat szerint a pályázatok értékelésében kulcsszerepe van a hosszú távú 
stratégiának, a pályázat európai dimenziójának, a kulturális és művészeti tartalomnak, a megvalósítási 
képességnek, valamint a társadalmi kapcsolatoknak és az irányításnak. 

A nyílt pályázaton bármely magyar város indulhat, a kiválasztásba a magyar kormány még csak 
ajánlás szintjén sem szólhat bele. 

Gödöllő Város Képviselő-testülete a 2016. szeptember 15-ei ülés keretén belül jóváhagyta a 
„Gödöllő Európa Kulturális Fővárosa 2023" című pályázaton való elindulást. 

A pályázat hivatalosan is kiírásra került, mely kritériumként tartalmazza, hogy a pályázatban meg 
kell jelölni egy szakmai és egy művészeti vezetőt. A pályázat szakmai vezetőjének L. Péterfi Csaba a 
Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet vezetőjét, a művészeti vezetőjének Kovács Balázst, a 
Művészetek Háza Gödöllő ügyvezetőjét javaslom. A szakmai vezető a teljes pályázatért és a benne 

foglaltakért egyaránt felelős, a művészeti vezető pedig a pályázatban szereplő kulturális témákért. A 
megbízatások 2018. december 31-ig, a 2. fordulóig szólnak, mely egyik személy részére sem jár 
anyagi juttatással. Sikeres pályázat esetén szerződések meghosszabbításáról, valamint a két feladat 
ellátásához szükséges anyagi juttatásról a Képviselő-testületnek kell döntést hoznia. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem, hogy támogassák a „Gödöllő Európa Kulturális Fővárosa 2023" című pályázat szakmai és 
művészeti vezetőinek megbízatását. 

Gödöllő, 2017. március " 



Határozati javaslat 

Gödöllő Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az „Európa Kulturális Fővárosa 2023" című 

pályázat szakmai vezetője L. Péterfi Csaba a Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet vezetője, 

a művészeti vezetője Kovács Balázs, a Művészetek Háza Gödöllő ügyvezetője legyen. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 


