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ORSZÁGGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLAT

az Európa Kulturális Fővárosa cím odaítélésének módjáról

Magyarország egy városa 2010-ben Németország egy városával közösen nyerheti el az Európa
Kulturális Fővárosa címet. Az Európa Kulturális Fővárosa címért kiírt pályázat első fordulójából
hét város nyerte el azt a jogot, hogy indulhat a pályázat második fordulójában .
A Nemzeti Kulturális Őrökség Minisztériuma szerint a Magyar Köztársaság kormánya fogja
kijelölni azt a magyar várost, amelyik elnyeri a címet . A pályázat első fordulójának eredménye
alapján előre láthatóan több város pályázata is esélyes a cím elnyerésére .
Ehhez hasonló a helyzet Németországban is, ezért a német kormány úgy határozott, hogy két
város pályázatát továbbítja Brüsszelbe, hogy a végső döntést az Európai Unió illetékes bizottsága
hozza meg .

Ezért a Magyar Országgyűlés a következő határozatot hozza :

I. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy

1 . vizsgálja felül azt a döntését, hogy saját maga jelöli ki azt az egyetlen várost, amelyik
pályázatát felterjeszti Brüsszelbe .

2. legalább két olyan magyar város pályázatát terjessze az illetékes brüsszeli bizottság elé,
amelyik színvonalas pályázatot nyújtott be az Európa Kulturális cím elnyeréséért .

11. E határozat a közzétételének napján lép hatályba .

Indokolás

Az Európa Kulturális Fővárosa címért kiírt pályázat első fordulójából hét város nyerte el
azt a jogot, hogy indulhat a pályázat második fordulójában . A pályázat első fordulójának

Képviselői önálló indítvány



értékelésekor nyilvánvalóvá vált, hogy egyetlen város pályázata sem emelkedett ki a többi közül .
Ezek alapján előre láthatóan több város pályázata is esélyes a cím elnyerésére .
Abban az esetben, ha több értékes pályázat közül akarja kijelölni a Magyar Köztársaság kormánya
azt az egyetlen magyar várost, amelyik elnyeri a címet, akkor biztosan felmerül az elfogultság
vádja.

Németországban is hasonló körülmények között született meg az a bölcs döntés, hogy két
város pályázatát továbbítja Brüsszelbe, hogy a végső döntést az Európai Unió illetékes bizottsága
hozza meg.

Az Országgyűlés ezt javasolja a Magyar Kormánynak is .

Budapest, 2004 . május 9.
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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke
részére

Helyben

Budapest, 2004 . május 9 .

Tisztelt Elnök Asszony!

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX . 30.) OGY. határozat 87 . §-a alapján,
„az Európa Kulturális Fővárosa cím odaítélésének módjáról"
a következő országgyűlési határozati javaslatot kívánjuk benyújtani .
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