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Tisztelt Bizottság! 
 
Az Agrárminisztérium a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására pályázatot (HUNG-2021) 
hirdetett, melynek célja a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 
törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti települési, tájegységi, megyei nemzeti értékek, külhoni 
magyarság nemzeti értékei, ágazati értékek, kiemelkedő nemzeti értékek, valamint a 
hungarikumok megismertetése és népszerűsítése határon belül és külhonban. A pályázat kiemelt 
célja, hogy elősegítse a nemzeti értékek megőrzését a következő generációk számára, hogy 
mindennapjaik részévé váljanak, maradjanak (1. sz. melléklet). 
 
A pályázati kiírás három támogatási célterületet határoz meg.  
 
1. célterület: A Htv. szerinti nemzeti értékek (azaz települési, tájegységi, megyei, ágazati, külhoni 
települési, külhoni tájegységi, külhoni nemzetrész értéktárban szereplő nemzeti értékek, 
kiemelkedő nemzeti értékek és hungarikumok) bemutatása és népszerűsítése: 

- nyomtatott és elektronikus kiadványok, honlapok, filmek készítésével, 
- bemutató terek kialakításával, 
- rendezvények megvalósításával. 

 
2. célterület: Települési, tájegységi értéktárak létrehozásának segítése. 
 
3. célterület: Hagyomány a divatban - viselet másként; a Kárpát-medence hagyományos öltözet-
kultúrájának, valamint népi kézműves értékeinek megőrzése, népszerűsítése, alkalmazásuk a mai 
öltözködéskultúrában. 
 
Az első célterület esetében a pályázat benyújtásra civil szervezet, határon túli civil szervezet, 
közalapítvány, települési, tájegységi, megyei értéktárral rendelkező önkormányzat, ilyen 
önkormányzat által alapított non-profit gazdasági társaság, közművelődési intézmény, egyházi jogi 
személy jogosult. 
 
A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottságnál a Keszthelyi Kilométerek Egyesület (2. sz. melléklet) 
és a „Keszthelyi Közgazdasági Szakképzésért” Alapítvány (3. sz, melléklet) jelezte, hogy pályázatot 
kíván benyújtani, melyhez szükséges a bizottság támogatói nyilatkozata. 
 
A Keszthelyi Kilométerek Egyesület a „Hungarikumokat, helyi és megyei értékek népszerűsítése 
sportrendezvényen” c. pályázati programot szeretné megvalósítani a pünkösdi, vagy a 
járványhelyzet miatti esetlegesen szeptemberi pótidőpont alkalmával a Keszthelyi Kilométerek 
futóversenyre látogató sportolóknak és hozzátartozóinak /I. célterület I. c) pontja/. 
 
Az alapítvány „A keszthelyi értékek tudatos felhasználása a Közgáz közösségének fejlesztésében” 
c. pályázati programot valósítaná meg a „Keszthelyi Kilométerek”, a „Keszthelyi 
burgonyanemesítési program, génbanki gyűjtemény”, a „Helikoni Ünnepségek”, a „Fenyves-allé 
és fenék-úti gesztenyefasor” értékek bemutatásával /I. célterület I. c) pontja/. 
 
Egy pályázó célterületenként egy pályázat benyújtására jogosult.  
 
A pályázatok elektronikus felületen történő kitöltésre és véglegesítésére 2021. március 1. 8.00 órától 
2021. március 30. 23.59 óráig van lehetőség. 
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Tisztelt Bizottság! 
 
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
 
 

Határozati javaslat I. 
…/2021. (III. 10.) számú KTÉB határozat 

 
A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta a „Támogatói nyilatkozatok kiadása a 
HUNG-2021 pályázathoz” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság az Agrárminisztérium által a nemzeti értékek és 
hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és 
gondozásának támogatására kiírt pályázaton a Keszthelyi Kilométerek Egyesület (8316 
Várvölgy, Bándimező u. 1.) „Hungarikumok, helyi és megyei értékek népszerűsítése 
sportrendezvényen” című pályázati programjának megvalósítását támogatja azzal, ha és 
amennyiben a rendezvény 2021. őszén kerül megrendezésre. 

2. A bizottság felhatalmazza az elnököt a pályázathoz szükséges támogatói nyilatkozatot 
aláírására. 

 
Határidő: 2021. március 16.  
Felelős:  Csótár András bizottsági elnök  
               Dr. Gábor Hajnalka jegyző 
               (Dr. Skoda Lilla osztályvezető) 
 
 

Határozati javaslat II. 
…/2021. (III. 10.) számú KTÉB határozat 

 
A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta a „Támogatói nyilatkozatok kiadása a 
HUNG-2021 pályázathoz” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság az Agrárminisztérium által a nemzeti értékek és 
hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és 
gondozásának támogatására kiírt pályázaton a „Keszthelyi Közgazdasági Szakképzésért” 
Alapítvány (8360 Keszthely, Rózsa u. 2.) „A keszthelyi értékek tudatos felhasználása a 
Közgáz közösségének fejlesztésében” című pályázati programjának megvalósítását 
támogatja. 

2. A bizottság felhatalmazza az elnököt a pályázathoz szükséges támogatói nyilatkozatot 
aláírására. 

 
Határidő: 2021. március 16.  
Felelős:  Csótár András bizottsági elnök  
               Dr. Gábor Hajnalka jegyző 
               (Dr. Skoda Lilla osztályvezető) 
 
Keszthely, 2021. március 8. 

 
 
       Csótár András 

bizottsági elnök 


