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Tisztelt Bizottság!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 211/2006. (VIII. 10.) határozatával
Kölcsey Ferenc művészeti ösztöndíjat alapított, melynek átadása évente, a Debrecen Város Napja
alkalmából összehívott ünnepi közgyűlésen történik. Az ösztöndíj célja: Debrecenről szóló, a város
kulturális értékeihez kötődő, azokat gazdagító alkotás létrejöttének ösztönzése, amely lehetőséget teremt
amatőr és hivatásos alkotóművészek, csoportok számára, hogy kifejezzék kötődésüket városunkhoz.

Az ösztöndíjban évente egy fő vagy közösség részesül, pályázat keretében, 9 hónap időtartamra,
bruttó 2.500.000 Ft összegben. Az ösztöndíj megosztható az összeg változatlanul hagyásával.
A pályázati felhívás kiírása, valamint a beérkezett pályázatok értékelése a szakbizottság
feladata, az általa meghatározott szempontok alapján.
Kölcsey ösztöndíj adományozására első alkalommal 2007-ben került sor, amelyben 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, Földes László Hobo, a
Csokonai Színház, a Debreceni Fotóklub és Dr. Keczán Marianna irodalmár, muzeológus részesült.

Kérem a Tisztelt Bizottságot a mellékelt pályázati felhívás szövegének áttekintésére és az
értékelési szempontok kialakítására.

Határozati javaslat:

A Kulturális Bizottság
a Kulturális Bizottság elnökének előterjesztésére, a Közgyűlés a 32/2011. (II. 18.) és a
284/2014. (XII.18.) határozattal módosított 211/2006. (VIII.10.) határozata alapján
1./ a pályamunkák értékelésének alábbi szempontjait határozza meg: a pályamű színvonala, debreceni
tradíciókhoz való kötődése, innovatív jellege, idő- és újszerűsége, megvalósíthatósága.

2./ Javasolja a „Kölcsey Ferenc ösztöndíj” pályázati felhívás mellékletben szereplő szövegének
közzétételét.
3./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét a felhívás közzétételével és a pályázat lebonyolításával
kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2018. január 10.
Felelős: Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2017. december 11.
Dr. Mazsu János
elnök

