Ikt. sz.: KULT-156662-17/2017
Tárgy: Rendkívüli indítvány „”Debrecen –
Európa Kulturális Fővárosa 2023” cím
elnyerésére vonatkozó pályázat benyújtása”
tárgyú közgyűlési előterjesztéshez
Tisztelt Közgyűlés!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. február 20-án pályázatot írt ki az Európa Kulturális
Fővárosa cím viselésére. A pályázati kiírás értelmében a pályázat benyújtásának végső határideje 2017.
december 20-a. A pályázat végleges lektorált változatát az EKF Debrecen 2023 Közhasznú Nonprofit
Kft. a múlt hét végén, a Közgyűlés 2017. december 14-ei ülését követően juttatta el hozzánk.
Tekintettel arra, hogy a pályázati dokumentáció elfogadása és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal
a pályázat megvalósítására kötendő együttműködési megállapodás megkötése közgyűlési döntést
igényel, kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy „”Debrecen – Európa Kulturális Fővárosa 2023” cím
elnyerésére vonatkozó pályázat benyújtása” tárgyú közgyűlési előterjesztést rendkívüli ülésén tárgyalja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendkívüli indítványról dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése alapján
a „”Debrecen – Európa Kulturális Fővárosa 2023” cím elnyerésére vonatkozó pályázat benyújtása”
tárgyú előterjesztést rendkívüli ülésen tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2017. december 18.

Dr. Papp László
polgármester
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Tisztelt Közgyűlés!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. február 20-án pályázatot írt ki az Európa Kulturális
Fővárosa cím viselésére, ami együtt jár a Melina Mercouri díjjal. A 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 legfeljebb egy-egy városnak
ítélik oda. A 2023. évben az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés megrendezésére Magyarország
és az Egyesült Királyság jogosult.
Az Európa Kulturális Fővárosa az Európai Unió által indított kezdeményezés, melynek célja annak
bemutatása, hogy Európa városai a történelem során milyen gazdag kulturális és művészeti értékeket
teremtettek, valamint azoknak a közös vonásoknak a bemutatása, amelyek hozzájárulnak az európai
népek összetartozás-tudatának erősítéséhez és egymás jobb megértéséhez. Éppen ezért a pályázat
feladata egyrészt bemutatni az európai kultúrák közös vonásait és sokféleségét, másrészről pedig a
kultúra eszközeivel hozzájárulni a város és környezetének hosszú távú fejlődéséhez.
E célkitűzésekkel összhangban a pályázó város az Európa Kulturális Fővárosa keretében kidolgozott
tevékenységekkel, élve a nemzetközi együttműködések lehetőségeivel, bővíteni kívánja kulturális
kínálatát és erősíteni annak európai dimenzióját. Fontos szempont a kultúrához való hozzáférés és az
abban való részvétel szélesítése, továbbá a kulturális szektor teljesítményének és a kultúra más
ágazatokhoz való kapcsolódásának erősítése, valamint a kultúra révén a város nemzetközi arculatának
a formálása.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 29/2016. (II. 25.) határozatával döntött
arról, hogy pályázni kíván a cím viselésére, annak céljából, hogy bemutassa Debrecen és szűkebb-tágabb
régiójának gazdag kulturális hagyományait, kulturális életének helyi értékeit, teljesítményeit,
megteremtve egyben a hagyomány és a megújulás egységét.
Debrecen pályázata a város kézműves és könyves hagyományaira épít. Címe az, hogy
„future.hand.book”, amely szándékosan játszik a pontok használatában megbúvó többértelműséggel.
Pályázatunk ugyanis kézikönyvként szolgál a jövő számára: választ kíván adni arra a kérdésre, hogy
miként élhet az ember virtualizálódó világunkban, ahol robotkezek gyártják fogyasztási termékeinket és
a tudást elektronikus eszközök közvetítik. Úgy véljük, hogy Debrecen a kétkezi munka (kézi, gyakorlati
tudás), az elődök tisztelete, a történelmi tradíciók ápolása mellett az európai szellemiség (könyvekbe
foglalt, elméleti tudás) és a haladás városa is. A két tudásforma szinergiája képes lehet arra, hogy
válaszokat adjunk jelenkori világunk kihívásaira. Embereszménye éppen ezért a mesterember, aki
egyszerre képes használni a kezeit és birtokolja az elméleti ismereteket. Debrecenben a céhes
hagyományok képviselték a kétkezi tudást, a kollégium pedig a könyves hagyományt, amely ma is jelen
van az itt működő magas hozzáadott értéket teremtő vállalatok know-howjában és a Debreceni
Tudományegyetem oktatói és kutatói munkájában. Programjaink és eseményeink a kéz és a könyv köré
szerveződnek. Céljuk az, hogy a város polgárait és az idelátogatókat olyan eseményekbe vonják be,
amelyek újra megtanítanak a közös alkotás örömére.
Debrecen nem egyedül, hanem más településekkel kíván részt venni a pályázaton, miáltal városunk egy
kulturális régió központjaként határozza meg magát. A régió szűkebb értelemben 20-30 km-es kört
jelent, amelyen belül azok a települések foglalnak helyet, amelyek a múltban Debrecen gazdálkodásának
részét képezték; tágabb értelemben pedig határokon átívelő kört jelent (Kelet-Szlovákia, NyugatUkrajna, Észak-Nyugat Románia), amely a kollégium egykori partikularendszerét foglalja magába,
vagyis mindazokat a településeket, amelyekre Debrecen műveltségének hatása volt.
A pályázat éppen ezért három körben is hatást kíván kifejteni: hatni kíván a város polgáraira, akik egy
pezsgő, sokszínű városban élhetnek, a régió lakóira, akik kulturális életükben európai távlatokat
nyerhetnek a pályázat által, illetve Európa nemzeteire, akikkel párbeszédet kívánunk kezdeményezni
kelet és nyugat kapcsolatáról illetve arról, hogy megtalálja a hagyomány és a megújulás, a régi és az új
értékek egységét.
Pályázatunk európai dimenziójához tartozik továbbá, hogy a regionális és európai szerepvállalás új
modelljét kívánja nyújtani és hozzá szeretne járulni a nyugat-balkáni országok, illetve Ukrajna uniós
integrációjához.

A pályázat művészeti programját és hatókörét az alábbi táblázat és a hozzá tartozó magyarázat foglalja
össze:

FUTURE
Debrecen 2023

Célok, amelyeket a város az EKF
program segítségével kíván elérni,
valamint a modell szerep, amelybe a
város kerül.

CITY

A pályázattal a város célja, hogy
Debrecen a hagyományait
dinamizáló, cselekvő, proaktív, a
saját tereiket alakító polgárokból
álljon és jelentős kulturális
kapacitású várossá alakuljon. A
gazdasági és a kulturális fejlődés
üteme szinkronba kerül.

REGION

Regionális szinten a program célja a
jószomszédi kapcsolatok
elmélyítése és a térség iránt érzett
cívis elkötelezettség megerősítése.
Szándékaink szerint Debrecen
régióközpontként élen járhat a
hagyományok XXI. századi
megújításában és az új közösségek
építésében.

EUROPE

Európai szinten a program újfajta
párbeszédet kíván kezdeményezni
kelet és nyugat között az európai
értékekről és hagyományokról. A
párbeszéd révén létrejön egy erős
kapcsolódásokkal bíró, kulturálisan
is magabiztos és párbeszédképes
európai város, mely segít felfedezni
a közös értékeket, és amely a
korábbinál sokkal láthatóbb a
kontinens számára.

HAND

BOOK

A kéz a gyakorlati tudás, az
alkotás, a létrehozás, a
készítés, a kétkezi munka,
valamint a cselekvő polgár
metaforája.

A könyv az elméleti tudás, a
gondolkodás, a szellemiség,
valamint a megosztás
metaforája.

„Kertet művel”
Az ide tartozó akciók arról
szólnak, hogy a helyi
közösség hogyan alakítja
saját, közvetlen környezetét
és lakóhelyét, valamint
hogyan vesz részt
tevőlegesen kultúrája, jólléte alakításában.

„Elgondolkodtat”
Az ide tartozó leckék a
helyi identitást, a helyi
értékeket megújítva
megtartó elemeket
tartalmaznak, amelyeken
keresztül az európai polgár
és város jövőjét taglalják.

„Kézbe vesz”
„Tanít”

Az ide tartozó akciók a
közös alkotás, a létrehozás
örömén keresztül
közösségeket teremtenek és
erősítenek határon innen és
túl. A térség lakóinak,
népeinek, vallásainak
izgalmas kölcsönhatásaiból
újat hoznak létre.

Az itt található leckék a
könyvkultúra hagyományait
és a kevéssé ismert, „kis”
kultúrákat és nyelveket
veszik górcső alá és erősítik
azok dialógusát.

„Ajtót nyit”

„Kezet fog”

Az ide tartozó akciók kelet
és nyugat, lokalitás és
európaiság között nyitják
meg az átjárást a személyes
találkozások és a közös
cselekvés segítségével.

Az itt bemutatott leckék a
közös európai értékekre és a
sokféleségre alapozva
mutatnak új irányt mind a
városban élőknek, mind
Európának.

(A program koncepciója)

A címben szereplő future, hand és book szavak több szinten értelmezhetők.
A jövő – az EKF szempontjából – Debrecen megvalósítandó céljait jelenti, azt a várost, amelynek
polgárai tevékenyen kezükbe veszik sorsukat és felnőtt polgárként, XXI. századi cívisként élik életüket.
Ebben a szövegkörnyezetben a kéz mindazon egyéni és közösségi tevékenységeket szimbolizálja, ahol
cselekedni kell, a könyv pedig a tudást és annak átadását jelenti generációkon és határokon átívelve. Az
EKF segítségével megnyílik Debrecen előtt annak a lehetősége, hogy európai partnereivel közösen
gondolja végig egy európai középváros kultúrán, kulturális turizmuson alapuló fejlődési és fejlesztési
lehetőségeit, amely folyamat csak a saját lakosságának bevonásával képzelhető el. Az EKF 2023 projekt
során a város értékes tudásra és know how-ra tesz szert, modell szerepbe kerül. Debrecen kulturális
megújulása és történeti örökségének dinamizálása révén példává válhat, miközben önmaga és más
városok számára is kézikönyvet ír.

A pályázat benyújtási határideje 2017. december 20. Ezt követően az Irányító Hatóság előválasztási
ülést tart 2018. február 13-14-én, ahol a város küldöttségének be kell mutatnia a programot. A pályázatot
és a prezentációt mérlegelve várhatóan 2018. márciusában születik döntés arról, hogy mely városok
jutottak be a pályázat második körébe. Ezeknek a városoknak a bírálók javaslatai alapján ki kell
egészíteni, át kell dolgozni pályamunkájukat és újra be kell nyújtaniuk. A végső döntést a szakértői
testület jelentése alapján az emberi erőforrások minisztere hozza meg.
Debrecen Önkormányzata felelősséget érez a környező települések kulturális értékeinek megőrzéséért,
valamint – a regionális kapcsolatrendszer centrumaként – hálózati együttműködésre törekszik a térség
településeivel közösen keresve meg azokat a kulturális kincseket, kezdeményezéseket, amelyek
beépíthetők, megjeleníthetők Európa Kulturális Fővárosa programba.
Az együttműködés reményében megszólítottuk az Észak-alföldi Régió megyéit. Támogató
nyilatkozataik kiadásáról közgyűlési határozatok születtek. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyűlés támogató szándéknyilatkozatról döntött. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyűlése,
valamint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése szintén támogatta Debrecen pályázati
szándékát. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat emellett együttműködési megállapodás megkötését is
kezdeményezte, amelynek tervezete az előterjesztés mellékletét képezi. A megállapodás keretet
biztosíthat az együttműködő felek közötti intenzív, partneri, kölcsönös előnyöket nyújtó
együttműködésnek, annak érdekében, hogy Debrecen Önkormányzata sikeresen vegyen részt a
„Debrecen Európa Kulturális Fővárosa 2023” pályázatért folytatott nemes versengésben. Debrecen a
pályázati koncepcióban és a tervezett kulturális programsorozatban meghatározott szerepet szán HajdúBihar megye bemutatásának.
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, valamint
107. §-a alapján figyelemmel a 29/2016. (II. 25.) határozatra
1./ pályázatot nyújt be az „Európa Kulturális Fővárosa 2023” cím elnyerésére a melléklet szerint.
2./ Felkéri az EKF Debrecen 2023 Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a pályázati dokumentáció
előkészítésére és benyújtására, valamint felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció és a
kapcsolódó jognyilatkozatok aláírására.
Határidő:
Felelős:

a pályázati felhívásban foglaltak szerint
a pályázat összeállításáért és benyújtásáért: az EKF Debrecen 2023 Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetője
az aláírásáért: a polgármester

3./ Kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén a pályázat megvalósításához szükséges saját
forrást az Önkormányzat tárgyévi költségvetéseiben biztosítja.
4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az Önkormányzat által biztosítandó saját forrást az
Önkormányzat tárgyévi költségvetéseibe tervezze be.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

5./ Az 1./ pontban foglaltakra tekintettel együttműködési megállapodást köt a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzattal a „Debrecen Európa Kulturális Fővárosa 2023” pályázat megvalósításának
támogatására.
6./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét az együttműködési megállapodás előkészítésére és
felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az együttműködési megállapodás
előkészítéséért: a Kulturális Osztály vezetője
az aláírásért: a polgármester

7./ Felhatalmazza a polgármestert együttműködési megállapodás kötésére a pályázat megvalósítását
támogató Észak-alföldi Régió önkormányzataival.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2017. december 18.
Dr. Papp László
polgármester

