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Tisztelt Bizottság! 

 

A Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság a nemzeti értékek és hungarikumok 
gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának 
támogatására nyílt pályázatot hirdetett, melynek célja a magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény szerinti települési, tájegységi, megyei értékek 
gyűjtése, rendszerezése, kollektív megismertetése azok írott és elektronikus kiadványokban 
történő megjelentetése és népszerűsítése. 
 
A pályázati kiírás három egymástól elkülönülő támogatási célterületet határoz meg.  
 
1. Helyi (települési (beleértve fővárosi kerületi), tájegységi) értéktárak létrehozásának elősegítése 
helyi értékek felkutatása és dokumentálása útján.   
 
A pályázat benyújtásra jogosultak: helyi önkormányzatok; tájegységi értéktár létrehozása esetén 
helyi önkormányzatok konzorciumai; olyan - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 1. § (1) 
bekezdés szerinti - társadalmi szervezetek (a továbbiakban: társadalmi szervezetek), amelyeket a 
települési önkormányzat a települési értéktár létrehozásával és gondozásával igazoltan megbízott.  
  
2. Meglévő helyi (települési (beleértve fővárosi kerületi), tájegységi) értéktárakban szereplő 
értékek bemutatása és népszerűsítése kiadványok készítésével, helyi értékeket bemutató 
rendezvény megvalósításával, a helyi értékek megismerését célzó kiállítások, bemutatóterek 
kialakításával. 
 
A pályázat benyújtásra jogosultak: helyi önkormányzatok; tájegységi értéktárak esetén helyi 
önkormányzatok konzorciumai; helyi értéktár bizottsági támogatói nyilatkozattal rendelkező 
társadalmi szervezetek; helyi értéktár bizottsági támogatói nyilatkozattal rendelkező gazdasági 
társaságok. 
 
3. Iskolai értékfeltáró csoportok létrehozása helyi értékek gyűjtésére, megismertetésére, nemzeti 
értékek és hungarikumok népszerűsítésére közoktatási intézményekben. 
 
A pályázat benyújtásra jogosultak: a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti 
köznevelési intézmény által létrehozott társadalmi szervezetek; vagy olyan társadalmi 
szervezetek, melyek székhelye a köznevelési intézménnyel azonos településén helyezkedik el és 
azzal a pályázati cél megvalósítására vonatkozó együttműködési megállapodást kötött. 
 
A pályázatok benyújtására 2015. január 5. napjától van lehetőség.   
 
A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, 
megőrzésének és gondozásának támogatására Keszthely város vonatkozásában az Újkori 
Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány és a Balaton Fesztivál Alapítvány kíván 
pályázatot benyújtani, melyhez a helyi Települési Értéktár Bizottság támogatói nyilatkozata 
szükséges.  
 
Tisztelt Bizottság! 
 
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. 
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Határozati javaslat I. 

…/2014. (XII. 18.) számú KTÉB határozat 

 

A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta a „Támogatói nyilatkozat 

pályázatokhoz” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság támogatja az Újkori Középiskolás Helikoni 

Ünnepségek Alapítvány részvételét a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum 

Bizottság által a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 

megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt pályázaton az 

„Iskolai értékfeltáró csoport létrehozása a Keszthelyi Közgazdasági Szakközépiskolában diákok 

bevonásával” című témakörben benyújtásra kerülő pályázati anyaggal.  

2. A projekt lebonyolítása kapcsán a Települési Értéktár Bizottság mindennemű szakmai 

segítséget biztosít, mely előremozdíthatja a program sikerét.  

3. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság felhatalmazza az elnököt a pályázathoz 

szükséges támogatói nyilatkozatot aláírására. 

 
Határidő: 2014. december 22. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 

 

Határozati javaslat II. 

…/2014. (XII. 18.) számú KTÉB határozat 

 

A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta a „Támogatói nyilatkozat 

pályázatokhoz” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság támogatja a Balaton Fesztivál Alapítvány 

részvételét a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság által a nemzeti 

értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, 

megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt pályázaton „A keszthelyi értéktárban 

szereplő értékek népszerűsítése” című témakörben benyújtásra kerülő pályázati anyaggal.  

2. A projekt lebonyolítása kapcsán a Települési Értéktár Bizottság mindennemű szakmai 

segítséget biztosít, mely előremozdíthatja a program sikerét.  

3. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság felhatalmazza az elnököt a pályázathoz 

szükséges támogatói nyilatkozatot aláírására. 

 

Határidő: 2014. december 22. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc bizottsági elnök  
               Dr. Horváth Teréz jegyző 
               (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 
 
Keszthely, 2014. december 16. 

         Ruzsics Ferenc 
 bizottsági elnök 


