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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2015. november 25-én tartandó ülésére 

 
Tárgy: A Földművelésügyi Minisztériumhoz benyújtott „A Beregszász és Kecskemét 
együttműködése az értékgyűjtés szakmai módszertanának átadása és külhoni települési 
értéktár létrehozása céljából” című pályázat benyújtásának jóváhagyása  
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság a nemzeti értékek és 
hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és 
gondozásának támogatására nyílt pályázatot hirdetett. A pályázat célja a magyar nemzeti 
értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény szerinti települési, tájegységi, 
megyei, külhoni nemzeti értékek gyűjtése, rendszerezése és megismertetése, a külhoni 
értékgyűjtő mozgalom megszervezése és népszerűsítése, külhoni települési, tájegységi 
értéktárak létrehozása magyarországi és külhoni önkormányzatok, civil szervezetek 
együttműködése által. 
A HUNG-2015 kódszámú pályázati felhívásra a pályázatot „Beregszász és Kecskemét 
együttműködése az értékgyűjtés szakmai módszertanának átadása és külhoni települési 
értéktár létrehozása céljából” címmel, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 
(II.14.) önkormányzati rendelete 3. mellékletének 2.4.2. pontjában, valamint Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete 
12. §-ában foglalt felhatalmazás alapján 2015. november 16. napján benyújtottam. 
 
A projekt szakmai indokoltsága 
 
A pályázat célja a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 
törvény (a továbbiakban: Hungarikum törvény) szerinti települési, tájegységi, megyei, külhoni 
nemzeti értékek gyűjtése, rendszerezése és megismertetése, a külhoni értékgyűjtő mozgalom 
megszervezése és népszerűsítése, külhoni települési, tájegységi értéktárak létrehozása 
magyarországi és külhoni önkormányzatok, civil szervezetek együttműködése által, valamint 
hagyományos népi mesterségek továbbörökítését célzó programok megvalósítása. 
Önkormányzatunk – mint az értéktár bizottságot működtető települési önkormányzat – a 
pályázat 1. célterülete vonatkozásában nyújtott be pályázatot, amely az alábbi célkitűzéseket 
tartalmazza: 



Közös projektek megvalósítása határon túli magyarok lakta településekkel, megyékkel 
együttműködésben (két azonos szakmai színvonalú pályázat esetében az értékelés során 
előnyt élvez az a pályázat, amely már meglévő testvér-települési megállapodást is tartalmaz), 
mely az értékgyűjtés módszertana tekintetében tapasztalatátadásra, hazai és külhoni 
értékgyűjtésre, külhoni értéktárak létrehozására és működtetésére, a nemzeti értékek 
népszerűsítésére, közös rendezvények megvalósítására irányul. 
A Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság (a továbbiakban: Értéktár Bizottság) 2014. 
február 18-án alakult meg a Hungarikum törvény, és a magyar nemzeti értékek és 
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet alapján.  
Az Értéktár Bizottság munkatársai a megalakulástól kezdődően nagy hangsúlyt fektetnek az 
értéktár bizottságot létrehozni kívánó települések szakmai támogatására, az értékgyűjtés 
módszertanának megismertetésére, tevékenységük azonban mindezidáig nem terjedt a 
határokon túlra.  
Beregszász 2001 óta Kecskemét testvérvárosa. A testvérvárosi kapcsolatnak eddig is kiemelt 
területét képezte a két város intézményei, polgárai közötti kulturális kapcsolatok fejlesztése és 
a nemzeti értékek ápolása.  
Beregszász tervei között régóta szerepel külhoni települési értéktár létrehozása. Jelen pályázat 
segítségével a beregszászi értékgyűjtési mozgalom fejlődését kívánjuk előmozdítani, azáltal, 
hogy tapasztalatainkkal segítjük a külhoni értékek gyűjtését, a külhoni értéktár létrehozását és 
működtetését. 
 
Költségtervezet: 
 

• Utazási költség:   bruttó   330.000,- Ft 
• Szállás költség:   bruttó   285.000,- Ft 
• Fellépők tisztelet díja:  bruttó   935.000,- Ft 
• Helyi Érték Film készítése:  bruttó   500.000,- Ft 
• Összesen:            bruttó 2.050.000,- Ft 

 
A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100%-a. 
Igényelhető támogatás maximum összege: 3.000.000.- Ft 
A projekt elszámolni kívánt összköltsége: 2.050.000,- Ft. 
A pályázatban igényelt támogatás összege: 2.050.000,- Ft. 
Finanszírozás módja: egyösszegű előleg-finanszírozás utólagos beszámolási kötelezettséggel. 
Megvalósítási időszak: 2016. február 14. - 2016. július 8. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, a fenti előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozat-
tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 
 
Kecskemét, 2015. november 16. 
 
     
 
                     Szemereyné Pataki Klaudia  
                     polgármester 



HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
……./2015 (XI. 25.) határozata 
A Földművelésügyi Minisztériumhoz benyújtott „A Beregszász és Kecskemét 
együttműködése az értékgyűjtés szakmai módszertanának átadása és külhoni települési 
értéktár létrehozása céljából” című pályázat benyújtásának jóváhagyása  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 32838-4/2015. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Földművelésügyi Minisztérium HUNG-2015 kódszámú 
pályázati felhívására  „A Beregszász és Kecskemét együttműködése az értékgyűjtés szakmai 
módszertanának átadása és külhoni települési értéktár létrehozása céljából” című pályázat 
benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, 
hogy a pályázat nyertessége esetén a Támogatási Szerződést aláírja. 
 
 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	ELŐTERJESZTÉS
	Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

	HATÁROZAT-TERVEZET

