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Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium együttműködésben az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztériummal, a Külügyminisztériummal, a Magyar Turizmus Zrt-vel, a 
Megyei Jogú Városok Szövetségével, valamint a Kisvárosi Önkormányzatok Országos 
Érdekszövetségével pályázatot hirdet "A Kultúra Magyar Városa 2008" cím elnyerésére.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata benyújtja pályázatát a „Kultúra Magyar Városa 
2008.” cím elnyerésére. 
A cím eszmei értékű, a város által  eddig elért kulturális  eredmények értékelésére,  valamint 
fenntartható fejlesztéseket elősegítő programok elismerésére szolgál. Az adományozás az adott 
és megjelölésével olyan városi, helyi önkormányzat elismerése, mely a kulturális, művészeti 
életét kiemelkedően fejleszti, támogatja és kulturális értékeit példaértékűen mutatja be. A 
Kultúra Magyar Városa díj adományozásának célja a kultúra gazdasági, társadalmi, és térségi 
összefogást erősítő (kistérségi, regionális) jelentőségének elismertetése és a kultúra helyi és 
térségi közösségfejlesztő szerepének elmélyítése mind a városok döntéshozói, mind pedig az 
állampolgárok szemléletében. 

A pályázatokat pontozásos rendszerben, az Oktatási és Kulturális Miniszter által felkért Bíráló 
Bizottság értékeli.  

II. Az önkormányzat stratégiájához való viszony

Miskolc városa 2004. novemberi Közgyűlésén fogadta el Kulturális Stratégiáját, amelyben a 
város fejlesztésének egyik ágazataként határozta meg a kulturális területet. 
A  „Kultúra  Magyar  Városa  2008.”  cím  elnyeréséért  kiírt  pályázat  benyújtását  városunk 
esetében a  kulturális  területen  elért  eddigi  eredmények  indokolják,  mivel  a  pályázati  célok 
között  kiemelten  szerepel  a  kultúra  gazdasági,  társadalmi,  regionális  jelentőségének 
elismertetése és megerősítése a városok döntéshozói, és állampolgárai előtt. 

III. Előzmények

A  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  által  elfogadott  Kulturális  Stratégia 
megfogalmazza:  az  új  társadalmi-gazdasági  helyzetből  adódó  szemléletváltás  jelenthet 
garanciát arra, hogy a város elinduljon egy új úton, amelyen a kultúra teremtheti meg azt a 
presztízst  a  városnak  és  polgárainak,  amit  az  elmúlt  években  elveszített,  és  segíthet 
visszaszerezni hitét, önbecsülését. 

IV. Várható szakmai hatások

A „Kultúra Magyar Városa 2008.” szakmai címet az Oktatási és Kulturális Miniszter a Magyar 
Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7.§ (1) bekezdésének megfelelően, 
a  3/1999.  (II.24.)  NKÖM  rendelet  22/I.  §  (1)  alapján  adományozza.  Olyan  városi 
önkormányzat  elismerése  lehet,  mely  kulturális,  művészeti  életét  kiemelkedően  fejleszti, 
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támogatja, és kulturális értékeit példaértékűen mutatja be. A díj átadására 2008. január 23-án, a 
Magyar Kultúra Napján kerül sor.  Kulturális területen egy ilyen szakmai elismerés a város 
pozitív megítélését eredményezheti. 

A cím megszerzésével járó előnyök:
− a cím elnyerését igazoló oklevél,
− a cím használata a város önkormányzatának, illetve hozzájárulásával más városi 

szervezet marketingjében, kommunikációjában,
− a cím használata a városi önkormányzat, valamint intézményei által, továbbá az 

önkormányzat hozzájárulásával városi kulturális rendezvényeken, fesztiválokon,
− a cím használata önkormányzati (önkormányzati intézményi) pályázatok benyújtásánál,
− a Kultúra Magyar Városa logojának, emblémájának használata,
− a kiírók által felajánlott pénzjutalom, 
− a címet a nyertes városok - kizárólag az adományozás évének megjelölésével - korlátlan 

ideig használhatják.

V. Várható gazdasági hatások

Amennyiben  Miskolc  elnyeri  a  „Kultúra  Magyar  Városa  2008.”  címet,  és  ezt  használja  a 
marketingben,  a  kommunikációban,  a  potenciális  közönség  figyelmét  a  város  kulturális 
eseményeire  irányíthatja,  növelve  ezzel  a  rendezvények  látogatóinak  a  számát,  ezáltal  a 
bevételét is.
A  figyelem  a  városra,  a  megyére,  a  régióra  irányulhat,  aminek  idegenforgalmi  haszna  is 
számottevő lehet, a kulturális szolgáltatások igénybevétele szükségszerűen a turisztikai terület 
forgalmát is növeli.
Amennyiben  szakmailag  országosan  is  elismerik  a  város  kulturális  tevékenységét,  e  címet 
használva pályázatok benyújtásánál, esélyeink pályázati téren is bővülhetnek a továbbiakban. 
Anyagi jellegű kötelezettségek nincsenek a pályázat beadásával kapcsolatban, pályázati önrész 
nincs.

VI. Kapcsolódások

Az idegenforgalom egyre nagyobb szegmensét képviseli a kulturális turizmus. Mivel a város 
stratégiai  célként  határozta  meg  az  idegenforgalmi  ágazat  fejlesztését  a  városban,  A  cím 
elnyerése  előnyösen  befolyásolhatja  a  városban  a  kulturális  turizmus  keretében  érkező 
vendégforgalmat. 

VII. Fennmaradt vitás kérdések

A pályázattal kapcsolatban vitás kérdés nem merült fel. 

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtót  az Oktatási  és Kulturális  Miniszter döntése után szükséges tájékoztatni  a  pályázat 
eredményéről. 
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Tisztelt Képviselőtársaim, Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, támogassák Miskolc város pályázatának benyújtását a „Kultúra Magyar Városa 2008.” 
cím elnyeréséért az Oktatási és Kulturális  Minisztériumához. A cím elnyerése méltó jutalma 
lehet annak a munkának, amelyet Miskolc az elmúlt években a kulturális ágazatban végzett.
Ehhez kérem támogatásukat.

Miskolc, 2007. augusztus 17.

Fedor Vilmos
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Határozati javaslat:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Pályázat  benyújtása  a  „Kultúra 
Magyar Városa 2008” cím elnyerésére” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  dönt,  hogy  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata benyújtja pályázatát a „Kultúra Magyar Városa 2008” cím elnyerésére. 

Felelős: Alpolgármester 
Közreműködik: Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Főosztály

Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 
Határidő: 2007. szeptember 30.
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