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3 .  N a p i r e n d  
 

 

ELŐTER JESZTÉS  
Települési értékek bemutatása, népszerűsítése – pályázati lehetőség 

 

 

Az agrárminiszter a Hungaricum Bizottság elnökeként a Magyarország 2021. évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben (a továbbiakban: Kvtv.), valamint egyéb 

jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, 

népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatásra pályázatot 

hirdetett. A pályázat célja a magyar nemzeti értékekről és 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.  

 

A támogatás I. pont szerinti célja: 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 I. 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, 

• új honlap létrehozása, meglévő honlap szerkesztése és fenntartása, 

• fényképsorozat, film készítése és népszerűsítése. 

 

A támogatási keretösszeg az I. célterületre: 900.000.000 Ft. 

 

A támogatás formája: működési támogatásnak minősülő, egyszeri, vissza nem térítendő támogatás. A 

támogatás intenzitása az összes elszámolható költség legfeljebb 100 %-a. A pályázathoz önerő 

biztosítása nem feltétel, illetve a pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie.  

 

Az I. célterület esetében a pályázattal elnyerhető támogatás összege 1.000.000 Ft-tól 4.000.000 Ft-ig 

terjedhet. 

A pályázat benyújtására 2021.március 1-jén 8.00 órától 2021.03.30-ig van lehetőség. 

 

A támogatott tevékenység megvalósítási ideje: a felhívás megjelenésének napjától 2022. április 30-ig.  

 

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 82/2013. (VIII.8.) képviselő-testületi 

határozatával a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 

(továbbiakban: Htv.), és a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. 

(IV.16.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján élt a települési értéktár létrehozásának 

lehetőségével, és döntött a települési értéktár létrehozásáról.  

A Képviselő-testület külön Települési Értéktár Bizottságot nem hozott létre, a Települési Értéktár 

Bizottság feladat- és hatásköreit (a települési értékek azonosításával, a települési értéktár létrehozásával, 

és annak gondozásával, valamint adatainak a megyei értéktárba történő megküldésével kapcsolatos 

feladatokat) a képviselő-testület gyakorolja. 

 

A Bánki értéktár jelenleg 4 kategóriában (természeti környezet, épített környezet, kulturális örökség, 

turizmus és vendéglátás) több mint 20 helyi értéket tartalmaz. Bánk Község Önkormányzata célul tűzte 

ki a települési értéktárban szereplő értékek bemutatását, népszerűsítését, annak érdekében, hogy a 

település helyi értékeit minél szélesebben körben megismerjék, a következő generációk részévé 

váljanak, fennmaradjanak. Mindezek megvalósítása érdekében a fenti pályázati kiírás keretében a Bánki 
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értéktárban szereplő helyi értékekről egy nyomtatott kiadvány összeállítását, kiadását és terjesztését 

javaslom.  

A pályázat benyújtásának szakmai koordinálásával, valamint a pályázati támogatás elnyerése esetén a 

kiadvány összeállításával kapcsolatos feladatok elvégzésére a települési értéktár létrehozásában is 

közreműködő Végh József helytörténészt javaslom megbízni.  

A kiadvány 900-1000 példányban kerülne megjelentetésre. Az elkészült kiadványból minden bánki 

háztartás, valamint üdülőingatlan-tulajdonos ingatlanonként 1 darab tiszteletpéldányt kap, ingyenesen. 

 

 

Bánk, 2021. február 12. 

 

 

 Torma Andrea 

 polgármester 

 

 

 

 
……/2021. (II…...) h a táro z a t i  j a v a s l a t  

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírusvilágjárvány (a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) következményeinek elhárítása, a 

magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 

Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 

46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva - miszerint veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja – a képviselő-

testület tagjaival történő egyeztetés alapján az alábbi határozatot hozom: 

 

Bánk Község Önkormányzata az agrárminiszternek, a Hungarikum Bizottság elnökeként kihirdetett 

pályázatára a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, 

megőrzésének és gondozásának támogatására, I. 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 I. a) nyomtatott és elektronikus kiadványok, honlapok, filmek készítése alcélra pályázatot 

nyújt be, a Bánki Értéktárba felvett helyi értékek bemutatását, népszerűsítését célzó kiadvány 

összeállítására, kiadására és terjesztésére vonatkozóan. 

 

Bánk Község Önkormányzata a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 

114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet végrehajtásaként létrehozza Bánk Község Értéktár Bizottságát. Az 

Értéktár Bizottság feladat- és hatásköreit (települési értékek azonosítása, a települési értéktár 

létrehozása, és annak gondozása, valamint adatainak a megyei értéktárba történő megküldésével 

kapcsolatos feladatok) Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. Bánk Község 

Értéktár Bizottságának személyi összetétele Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

tagjaival azonos, azaz a helyi értéktár bizottságot Bánk Község Önkormányzata mindenkori képviselő-

testületének tagjai alkotják. 

 

Határidő: azonnal, pályázat benyújtása: 2021. március 1. 

Felelős: polgármester 

 


