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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Város Napjának megállapításáról és a Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által
alapított címek, díjak, kitüntetések adományozásáról szóló 53/1997. (XII. 20.) Kr. számú rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 5/B. § (1) bekezdése és a 9. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a
Közgyűlés a Város Napja alkalmából, ünnepi ülésen „Debrecen Város Sajtódíja” elismerést
adományoz.
Az elismerés az elektronikus vagy írott sajtóban dolgozó újságírónak adományozható, a városról
való objektív tájékoztatás, a város népszerűsítése, az elért eredmények publikálása terén nyújtott
kiemelkedő és magas színvonalú tevékenysége elismeréseként.
A Rendelet 10. § (4) bekezdése alapján a javaslatokat a Közgyűlés által e célból létrehozott szakmai
kuratórium véleményezi és a jelöltek közül egy személyre tesz javaslatot. A szakmai kuratóriumba a
Debreceni Egyetem Magyar Irodalom-és Kultúratudományi Intézete, a Hajdú-Bihari Napló, a Hajdú
Online, a Debrecen Városi Televízió Kft., a Best Fm, a Dehir.hu., és a Rádió 1 delegál tagokat. A
szakmai kuratórium döntéséhez a Sajtódíjra történő javaslat esetében a tagok kétharmadának
egyöntetű szavazata szükséges.

Tekintettel arra, hogy a Rádió 1 megszűnt, helyette a Debrecen Rádió FM95 képviselőjét javaslom a
szakmai kuratórium tagjának.
A szakmai kuratórium javaslata alapján a Kulturális Bizottság előterjesztést tesz az elismerés
adományozására, amelyről a Közgyűlés a márciusi rendes ülésén dönt.
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 42.§ 3. pontja alapján, figyelemmel
az 53/1997. (XII. 20.) Kr. számú rendelet 10.§ (4) bekezdésére
1./ kijelöli a „Debrecen Város Sajtódíja” elismerésre javaslatot tevő szakmai kuratórium tagjai közé
a Rádió 1 képviselője helyett a Debrecen Rádió FM95 képviselőjét.
2./ Felkéri a szakmai kuratóriumot, hogy működésének szabályait az 1./pontra tekintettel módosítsa.
3./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy az 1./ pont szerinti döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2016. január 7.

Dr. Papp
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