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HUNG-2020 kódjelű, „Az Agrárminisztérium 2020. évi pályázati
felhívása a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének,
népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és
gondozásának támogatására” c. pályázat benyújtása

Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke
Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna
megyei aljegyző

I.
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel
2020. március 11. napján az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány 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 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. a) célterület
vonatkozásában két kiadvány elkészítését, kiadását szeretné megvalósítani a
különböző célcsoportok igényeinek figyelembe vételével.
-

Az első kiadvány a 2019-ben megjelent Fejér megye értékei című könyvben
szereplő 46 darabos gyűjtemény átdolgozása lenne, kiegészítve az azóta
elfogadott 10 új megyei értékkel, egy kicsit más szemszögből megközelítve, a
Mesés Fehérvár sorozat következő darabjaként, „Mesés Fejér megye” címmel. A
kiadvány célja a megye kulturális örökségeinek, megyei értékeinek bemutatása
olyan közvetlen és kötetlen stílusban, amelyre napjaink fiataljai fogékonyak.
Célunk, hogy a megye településeinek rejtett csodáit megismertessük megyénk
diákságával. A kiadvány nyelvezete ennek megfelelően rövid, lényegre törő,
tegeződő lenne, ugyanakkor felkeltve érdeklődésüket plusz információkra.
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-

Második kiadványunk egyrészt ugyancsak az általános és középiskolás tanulók
szemléletformálására fókuszálna, másrészt rajtuk keresztül szeretné a szülőket,
nagyszülőket is elérni, bemutatva, megismertetve velük az ezeréves államiság
alapköveit
jelentő
megyei
közigazgatás
történetét,
nemzetmegtartó,
közösségformáló erejét.
A kötet egyfelől a több, mint ezeréves megye közigazgatási változásait mutatná be
írásban és térképek segítésével, másfelől a megyében található jelentősebb,
közigazgatásilag fontos épületek, helyszínek bemutatására törekedne. Emellett
hangsúlyos szerepet játszana a kötetben a megye épített örökségének
bemutatása, valamint a megyei értéktár működésének ismertetése is. A magyar és
angol nyelvű kötet szakmailag magas színvonalon, ugyanakkor közérthetően,
olvasmányosan idézné meg a megye több évszázados történelmét, értékeit,
látványos, máig még – ilyen formában legalábbis – be nem mutatott térképek,
képek, fényképek segítségével.

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 2020. március 23. napján 12:00 órától folyamatosan lehetőség van.
A pályázatok elektronikus felületen történő véglegesítésére, ezáltal benyújtására
2020. június 1. 08:00 órától 2020. július 1. 23:59 percig van lehetőség. Amennyiben a
pályázati felhívásban meghatározott keretösszeg 300%-át eléri az egyes célterületek
vonatkozásában a már véglegesített pályázatok támogatási igénye (forráskimerülés),
a pályázati felület automatikusan, de leghamarabb a fenti nyitási időpontot követő 30.
percben lezárul és további pályázat véglegesítésére, benyújtására nem lesz
lehetőség.
Fentiekre tekintettel a Fejér Megyei Önkormányzat – külsős szakemberek
bevonásával történt szakmai egyeztetést követően – a pályázati felhívás I. a)
célterülete vonatkozásában pályázatot kíván benyújtani.
Székesfehérvár, 2020. május 28.

Dr. Molnár Krisztián s.k.

Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna s.k.
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1. melléklet
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró
Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének
…/2020. (……) határozata
a HUNG-2020 kódjelű, „Az Agrárminisztérium 2020. évi pályázati felhívása a
nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének,
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” c.
pályázat benyújtásáról

1. 2020. március 11. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
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 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.”
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-2020 kódjelű,
„Pályázati felhívás a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének,
népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának
támogatására” c. pályázati kiírás vonatkozásában a Fejér Megyei Önkormányzat
részéről pályázat benyújtása felől döntök az I. a) célterület vonatkozásában
4.000.000.- Ft támogatás elnyerése céljából, melynek keretében két kiadvány
kiadására kerülne sor:
-

a 2019-ben megjelent Fejér megye értékei című könyvben szereplő 46 darabos
gyűjtemény átdolgozása, kiegészítve az azóta elfogadott 10 új megyei értékkel,
egy kicsit más szemszögből megközelítve, „Mesés Fejér megye” címmel;

-

„Fejér megye értékei az ezeréves megye tükrében” című, a Fejér megye
értékeit bemutató nyomtatott kötet készítése a Fejér Megyei Levéltár
közreműködése mellett.
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5. Felkérem a megyei aljegyzőt, hogy a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős:

Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna
megyei aljegyző

Határidő: 2020. június 1.

Székesfehérvár, 2020. május 28.

megyei jegyző jogkörében eljárva:

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna
megyei aljegyző

