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ELŐTERJESZTÉS
Tárgy:

HUNG-2021 kódjelű, „Az Agrárminisztérium 2021. évi pályázati
felhívása a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének,
népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és
gondozásának támogatására” c. pályázat benyújtása

Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke
I.
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel, 2021. február 8. napjától az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás
a települést is érinti.”
II.
Az Agrárminisztérium pályázati felhívást tett közzé a nemzeti értékek és hungarikumok
gyűjtésének,
népszerűsítésének,
megismertetésének,
megőrzésének
és
gondozásának támogatására.
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A pályázat célja a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi
XXX. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti települési, tájegységi, megyei, külhoni
nemzeti 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.
A pályázati felhívás III. támogatási célterületet jelöl meg. A Fejér Megyei
Önkormányzat számára az I. a), b) és c) célterület vonatkozásában nyílik pályázati
lehetőség.
Az I. célterület támogatási célja 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.
Ezen belül az a), b) és a c) célterületek az alábbiakat tartalmazzák:
a) nyomtatott és elektronikus kiadványok, honlapok, filmek készítése
A Htv. szerinti nemzeti értékeket vagy az értéktár bizottság értékgyűjtő tevékenységét
bemutató
- írott vagy elektronikus kiadványok megalkotása, szerkesztése, összeállítása,
kiadása és terjesztése,
- honlap létrehozása, szerkesztése és fenntartása,
- fényképsorozat, film készítése és népszerűsítése.
b) bemutató terek kialakítása
A Htv. szerinti nemzeti értékeket vagy az értéktár bizottság értékgyűjtő tevékenységét
bemutató terek kialakítása állandó vagy legalább a beszámoló benyújtásának
határidejéig tartó időszaki kiállításként.
c) rendezvények megvalósítása
A Htv. szerinti nemzeti értékek bemutatását, népszerűsítését szolgáló rendezvények,
programok szervezése és lebonyolítása.
A Fejér Megyei Önkormányzat jelen pályázati kiírás keretében az I. c) célterület
vonatkozásában két rendezvény teljeskörű megszervezését és lebonyolítását tervezi
megvalósítani.
Az első rendezvény a covid járványt követő szigorítások feloldása után, terveink
szerint 2021. június hónapban Móron, a frissen felújított Lamberg Pincében kerül
megrendezésre „A Fejér megyei értéktárak találkozója - készítsünk el együtt egy
hungarikum ételt” címmel. Erre a rendezvényre a Fejér megyében található helyi
értéktárak elnökeit, tagjait hívjuk meg és kötetlen beszélgetés formájában tervezzük
az értékgyűjtés elméleti és gyakorlati módszertanáról szóló műhelykonferenciát
lebonyolítani. Fejér megyében 8 éve hoztuk létre a Fejér Megyei Értéktárat és szintén
8 éves múltra vezethető vissza a legrégebben létrehozott helyi értéktárak szakmai
tevékenysége.
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Elemeznénk az elmúlt 8 év tapasztalatait, középpontba állítva a tovább fejlődés
lehetőségeit, ezen belül is kiemelkedő témaként kezeljük a nemzeti értéket, mint
profittermelő eszközt, valamint az ifjúság aktív bevonását az értékgyűjtő munkába.
Külön hangsúlyt fektetnénk az iskolarendszeren kívüli képzésre, tehát célunk most
nem az, hogy lexikális ismereteket szerezzenek a gyermekek, hanem a családi
értékeket és a lakóhelyük történelmi hagyományait követve önszántukból, saját
indíttatásból kapcsolódjanak be a helyi értékgyűjtés folyamatába. A
műhelykonferenciára turisztikai szakértő meghívását tervezzük, akitől ötleteket várunk
arra, hogy a nemzeti értékek hogyan válhatnak turisztikai vonzerővé és ezzel milyen
anyagi értékeket képesek előállítani. A műhelykonferencián bemutatnánk az előző
Hungarikum pályázatból finanszírozott megyei értéktár vándorkiállításunkat is. A
műhelykonferencia után szakács szakképesítéssel rendelkező személy bevonásával
helyben készítenénk el hungarikummá nyilvánított ételt, ételeket. Ezzel párhuzamosan
lehetőséget biztosítunk arra, hogy a helyi értéktárban szereplő ételek is bemutatásra,
kóstoltatásra kerüljenek. A rendezvény házigazdája a Fejér Megyei Önkormányzat
mellett a Móri Települési Értéktár Bizottság lenne.
A Fejér Megyei Önkormányzat legnagyobb ünnepe az ún. Megyenap. Második
rendezvényünket a Megyenapon kívánjuk lebonyolítani. A tervezett helyszín Vajta, a
tervezett időpont 2021. harmadik negyedéve. A megyenapi protokolláris események
után rendeznénk meg a „Tisztelgés az értékek és értékgyűjtők előtt!” című
rendezvényünket. Ezen rendezvényen egyrészt előadások hangzanak el (tervezzük
az Agrárminisztérium képviselője meghívását és előadásra történő felkérését, amely
a Hungarikumok bemutatásáról szólna). A Fejér Megyei Értéktár Bizottság elnöke
beszámolna a megye politikai és szakmai vezetőinek az értéktár 8 éves működéséről,
valamint elismerésben kívánjuk részesíteni azokat a személyeket, akik kimagaslóan
eredményes munkát végeztek a megyei, helyi értékgyűjtés területén. Elismerni
kívánjuk azokat a közjogi tisztségviselőket is, akik tevékenységükkel támogatták az
értéktárak létrehozását, illetve tovább fejlesztését, valamint mindazon személyeket,
akik eredményes felterjesztéssel éltek a Fejér Megyei Értéktár felé, tehát az általuk
felterjesztett érték bekerült a Fejér Megyei Értéktárba. Az elismerés egy egyedileg
készített, öntött bronz plakett lenne, amelynek egyik oldalán a Fejér Érték logó, másik
oldalán Fejér megye címere lenne látható. Az elismerő plakett díszdobozban kerülne
átadásra az elismerés tényét igazoló díszoklevéllel együtt. Terveink szerint ezen az
ünnepségen néptánc és népdal előadók lépnének fel, hogy színvonalas előadásukkal
emeljék az ünnepség értékét. A rendezvényt itt is hungarikum ételek kóstoltatásával
tervezzük zárni.
Mind a két rendezvényünkre szeretnénk a Fejér Megyei Értéktárat népszerűsítő
tárgyakat előállítani és bemutatni. Tervezzük roll up készíttetését, valamint a megyei
értéktárat reklámozó kitűzők és kulcstartók előállítását. A kulcstartó egyik oldalán a
Fejér Érték logó, míg másik oldalán a Hungarikum védjegy lenne látható, míg a kitűzőn
a Fejér Érték logó jelenne meg.
Jelen pályázatunkból azért kívánunk további rendezvényeket szervezni, mert a HUNG2020-as pályázatból már korábban Fejér megye három helyszínén eredményes
műhelykonferenciát szerveztünk. A 2020-as évben Etyek, Mór és Ercsi településen
szerveztünk szakmai előadásokkal és hungarikum ételek kóstoltatásával egybekötött
műhelykonferenciákat.
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Az elmúlt év három eseményének egybehangó tapasztalata az volt, hogy mind az
értékgyűjtésben részt vevők számára, mind pedig a megye politikai vezetése számára
fontos, hogy ezek az emberek egymással kötetlenül is találkozhassanak és
tapasztalatot cseréljenek.
A támogatás formája egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, mértéke az összes
elszámolható költség legfeljebb 100%-a.
Az I. pályázati célterület tekintetében az elnyerhető támogatás 1.000.000 forinttól
4.000.000 forintig terjedhet.
A pályázati adatlap elektronikus felületen történő kitöltésére és a csatolmányok
feltöltésére 2021. február 2. napján 12:00 órától folyamatosan lehetőség van.
A pályázatok elektronikus felületen történő véglegesítésére, ezáltal benyújtására
2021. március 1. 08:00 órától 2021. március 30. 23:59 percig van lehetőség.
Amennyiben a pályázati felhívásban meghatározott keretösszeg 150%-át eléri az
egyes célterületek vonatkozásában a már véglegesített pályázatok támogatási igénye
(forráskimerülés), a pályázati felület automatikusan, de leghamarabb a fenti nyitási
időpontot követő 60. percben lezárul és további pályázat véglegesítésére,
benyújtására nem lesz lehetőség.
Fentiekre tekintettel a Fejér Megyei Önkormányzat részéről a pályázati felhívás I. c)
célterülete vonatkozásában pályázat benyújtásáról döntök.
Székesfehérvár, 2021. február 23.

Dr. Molnár Krisztián s.k.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…./2021. (II…..) határozata
a HUNG-2021 kódjelű, „Az Agrárminisztérium 2021. évi pályázati felhívása a
nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének,
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” c. pályázat
benyújtásáról
1. A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel, 2021. február 8. napjától az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás
a települést is érinti.”
3. Az Agrárminisztérium pályázati felhívást tett közzé a nemzeti értékek és hungarikumok
gyűjtésének,
népszerűsítésének,
megismertetésének,
megőrzésének
és
gondozásának támogatására.
4. Az 1-3. pontokra figyelemmel az Agrárminisztérium által kiírt HUNG-2021 kódjelű,
„Pályázati felhívás a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének,
népszerűsítésének,
megismertetésének,
megőrzésének
és
gondozásának
támogatására” c. pályázati kiírás vonatkozásában – a Fejér Megyei Önkormányzat
Közgyűlése hatáskörében eljáró Fejér Megyei Közgyűlés elnökeként – a pályázat
benyújtása felől döntök az I. c) célterület vonatkozásában 4.000.000.- Ft támogatás
elnyerése céljából, melynek keretében két rendezvény megrendezésére kerülne sor:
-

„A Fejér megyei értéktárak találkozója - készítsünk el együtt egy hungarikum ételt”
(2021. június hónapban Móron)
„Tisztelgés az értékek és értékgyűjtők előtt!” (2021. harmadik negyedév, Vajta)

5. A pályázat pozitív elbírálása esetén a 4. pontban hivatkozott rendezvények
megvalósításával összefüggésben a szükséges intézkedések megtételéről döntök a
Fejér Megyei Közgyűlésnek történő utólagos beszámolási kötelezettség mellett.
Felelős:

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Határidő:

folyamatos

Székesfehérvár, 2021. február ...
Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

