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Tisztelt Közgyűlés!
Magyarország Kormánya - az 1728/2015. (X. 8.) számú határozatával - az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulójáról történő méltó megemlékezés érdekében, a 2016. évet az 1956-os
forradalom és szabadságharc emlékévévé nyilvánította és létrehozta az 1956-os
Emlékbizottságot (a továbbiakban: Emlékbizottság).
Az Emlékév lehetőséget biztosít arra, hogy városunk, amely a magyar történelem során
számtalanszor bizonyította erejét, kitartását és hűségét a nemzethez, országosan is figyelemre méltó
rendezvényekkel, emlékmű állításával emlékezzen meg az évfordulóról.
Az Emlékbizottság megbízásából a Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) KKETTKK-56P-02 jelű pályázatot írt ki a

forradalmat és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak
emléket állító úgynevezett „Büszkeségpontok” kialakítására.
A pályázat célja, hogy előmozdítsa az 1956-os forradalmat és szabadságharcot méltató, valamint a
magyar antikommunista hősökre emlékező „Büszkeségpontok” létrehozását azzal a céllal, hogy
ezek hozzájáruljanak a társadalmi emlékezet ébren tartásához, valamint a közös értékeken, múlton
és kultúrán alapuló magyar közösségi identitás erősítéséhez.
A pályázat benyújtására jogosultak körébe tartoznak a megyei jogú városok önkormányzatai is. A
kiírás szerint támogatható minden olyan „Büszkeségpontot” létrehozó tevékenység, amely elősegíti
a pályázat tematikus céljainak megvalósulását, többek között ide sorolandó az új emlékművek
állítása is.
A támogatási és megvalósítási időszak: 2016. március 1.- 2017. április 30.
Az előfinanszírozás formájában elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege új emlékművek
állítása esetén 5 millió forint.
A beadási határidő folyamatos és a pályázati forrás keretéig tart.
Debrecen városa elkötelezett abban, hogy rendezvényeivel, valamint emlékmű állításával méltó
helyen szerepeljen az országos megemlékezések sorában.
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. § (8) bekezdése alapján,
figyelemmel az 1728/2015.(X.8.) Korm. határozatra
1./ pályázatot nyújt be a Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány által meghirdetett Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a
kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító
úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozása címen kiírt, KKETTKK-56P-02 jelű pályázatra
5.000.0000 forint összegű vissza nem térítendő támogatás elnyerésére új emlékmű állítása céljából.
2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét a pályázat elkészítésére és benyújtására, valamint
felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a pályázat elkészítéséért és benyújtásáért: a Kulturális Osztály vezetője
a pályázat aláírásáért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többségű döntés szükséges.
Debrecen, 2016. február 12.
Dr. Papp László
polgármester

