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211/2006. (VIII. 10.) határozat

Tisztelt Közgyűlés!
DMJV Önkormányzatának Közgyűlése a 211/2006. (VIII. 10.) határozatával Kölcsey Ferenc művészeti
ösztöndíjat alapított azzal a céllal, hogy ösztönözze a Debrecenről szóló, a város kulturális értékeihez
kötődő, azokat gazdagító alkotások létrejöttét. Az ösztöndíj lehetőséget teremt mind az amatőr, mind a
hivatásos alkotóművészek, művészeti csoportok számára, hogy kifejezzék kötődésüket Debrecenhez.
A Kölcsey ösztöndíj átadására évente, a Debrecen Város Napja alkalmából összehívott ünnepi közgyűlésen
kerül sor.
A pályázat kiírása, valamint a beérkezett pályázatok értékelése a Kulturális Bizottság feladata, az általa
meghatározott szempontok alapján. Az adományozásról a Kulturális Bizottság véleménye figyelembe
vételével a Közgyűlés dönt.
A Kölcsey ösztöndíjnak köszönhetően olyan jelentős, kiemelkedő színvonalú és maradandó értéket
képviselő alkotások születtek, amelyekre méltán lehet büszke Debrecen városa.
Kölcsey ösztöndíjban mind ez idáig Kobzos Kiss Tamás előadóművész, a Kocsár Miklós szerzői estet
létrehozó Debreceni Kodály Kórus, Szipál Márton fotóművész, a megosztott díjas Debreceni Népi Együttes
és Hajdú Táncegyüttes, a Tímárház-Kézművesek Háza, a PG Csoport, a Kodály Filharmónia Debrecen és
Földes László Hobo részesült.
Az alapító határozat az ösztöndíj összegét járulékokkal együtt bruttó 2.000.000 forintban határozza meg,
amely összeg DMJV Önkormányzatának éves költségvetésébe évente kerül betervezésre.
Tekintettel arra, hogy az ösztöndíj összege alapítása óta nem változott és a város értékeit gazdagító,
országosan is jegyzett alkotások költsége jelentős, javaslom a Kölcsey Ferenc ösztöndíj összegének
2.500.000 forint összegre történő megemelését.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja, az 1997. évi
CXL. törvény 76. § (1) bekezdés h) pontja alapján, figyelemmel a 211/2006. (VIII. 10.) határozatban
foglaltakra
1.) módosítja a 211/2006. (VIII. 10.) határozat 2. és 5. pontját az alábbiak szerint:
„ 2./ A Kölcsey Ferenc ösztöndíj évente egy fő vagy közösség részére, pályázat keretében kerül kiosztásra, 9
hónap időtartamra, járulékokkal együtt bruttó 2.500.000 Ft összegben. A pályázati felhívás évente, a
díszpolgári cím adományozására kiírt felhívással egy időben, azzal azonos beadási határidővel kerül
megjelentetésre. A díj átadása minden év április 11-én a Város Napján, ünnepi közgyűlés keretében történik.
5./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a Kölcsey Ferenc ösztöndíj összegének fedezetét –
járulékokkal együtt bruttó 2.500.000 forintot – Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
költségvetésébe évenként tervezze be.
Határidő: az éves költségvetések tervezésének időszaka
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője”

2.) Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét az 1.) pontban foglalt döntéssel kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2014. december 10.

Dr. Papp László
polgármester

