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Tisztelt Közgyűlés! 

 
A 2008. február 7. napi Közgyűlés 4. fő napirendi pontja: „Művészeti díj alapításának javaslata 
amatőr színjátszás, népdal-magyar nóta, vers- és prózamondás kategóriákban.” 
A határozati javaslat célja, hogy olyan lehetőséget teremtsen azon személyek, közösségek részére, 
akik fenti kategóriákban kimagasló, példamutató tevékenységükkel érdemeket szereztek a város 
kulturális, művészeti életében.  
 
A művészeti díjat Bessenyei Ferencről, kétszeres Kossuth-díjas, Érdemes- és Kiváló  Művészről, 
Hódmezővásárhely Díszpolgáráról neveznénk el. Ehhez szükséges beszerezni Bessenyei Ferenc 
özvegyének, B. Élthes Eszternek írásbeli hozzájárulását, mely folyamatban van. … 
 
A díj átadásának jeles napjául szolgálna a Magyar Kultúra Napja, január 22.  A művészeti díjat a 
képviselő testület adományozza ünnepélyes keretek között.  
 
A díjazottak városunkban élő, városunkhoz kötődő vagy Hódmezővásárhelyről elszármazottak 
köréből kerülhetnek ki, akik előadásukkal rendszeresen itt mutatkoztak, mutatkoznak be. A díj az 
amatőr színjátszás, népdal- magyar nóta, vers- és prózamondás kategóriákban kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó magánszemély, csoport részére adományozható.  
A díjat minden évben egy személy és egy csoport kaphatja meg.  
A művészeti díj odaítélésére állandó Bíráló Bizottságot kell alakítani, akik között minden területen 
ismert és elismert kiváló művészek vesznek részt, akik pártatlanok a díj odaítélésében, a szabályok 
megalkotásában. Mindez alapos előkészítő munkát igényel. A Bíráló Bizottság lehetséges tagjai 
tekintetében az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tesz javaslatot.   
 
A díj adományozására bármely személy, illetve közösség javaslatot tehet a Bíráló Bizottság felé. A 
javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy vagy közösség nevét, címét, 
valamint az elismerni kívánt tevékenység ismertetését.  
 
A javaslatot minden év október 15-ig, írásban kell eljuttatni a Bíráló Bizottságnak.  
 
A díj adományozására érkező javaslatokat ez a Bíráló Bizottság rangsorolja és terjeszti a decemberi 
Közgyűlés elé.  
 
A kitüntetéshez a Közgyűlés a város pecsétjével ellátott oklevelet és plakettet adományoz, amely 
Bessenyei Ferenc portréját ábrázolja. (az özvegy beleegyezésétől függően). További díjazásra az 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tesz javaslatot.  
 
Javaslom a Tisztelt Közgyűlés felé, hogy 2008. májusban tartandó rendes ülése keretében az addig 
elkészült rendelet tervezetet vegye napirendre és vitassa meg.   
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot vitassa meg és hozza meg döntését. 
 
Hódmezővásárhely, 2008. február 7. 
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