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17. számú előterjesztés 

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i ülésére  

a Földművelésügyi Minisztérium által a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, 
népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt 

HUNG-2015 pályázat benyújtásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2012. április 2-i ülésén fogadta el az országgyűlés a magyar nemzeti értékekről és 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. sz. törvényt. Megalkotásának célja az országos és helyi 
értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének biztosítása volt. A jogszabály lehetőségként 
ajánlotta a helyi (települési) értéktárak létrehozását, amely a megyei, az országos és a külhoni 
értéktárakkal együtt képez egységes egészet.  
 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 100/2013. (VI.27.) számú határozatával 
döntött a települési értéktár létrehozásáról illetve a Marcali Települési Értéktár Bizottság 
(továbbiakban: Bizottság) megalakításáról, tagjainak személyéről.  
 
A Bizottság jelenlegi elsődleges célja a helyi értékek felkutatása és dokumentálása. Ehhez a 
munkához járulhat hozzá a Földművelésügyi Minisztérium által kiírt HUNG-2015 pályázat, 
amelynek I. pályázati célja közös projektek megvalósítása határon túli magyarok lakta 
településekkel, amely projekt hazai és külhoni értékgyűjtésre, külhoni értéktárak létrehozására 
és működtetésére, nemzeti értékek népszerűsítésére, közös rendezvények megvalósítására 
irányul. 
 
Mint a fentiek is jelzik, ez a pályázat több mint a helyi települési értéktár feltöltése. Partnerként 
a Maroshévízi Református Egyházközséget vonnánk be. Az Egyházközség elvállalta a 
maroshévízi értékek gyűjtésének koordinálását, egyben bírja a Maroshévízi RMDSZ (mint a 
MÁÉRT-en részt vevő szervezet) támogatását, így megfelel a pályázati kiírás feltételeinek.  
 
A pályázattal elnyerhető támogatás összege: 1.000.000 – 3.000.000 Ft.  
A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.  
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
A finanszírozás módja: egyösszegű előleg-finanszírozás utólagos beszámolási kötelezettséggel. 
A támogatott tevékenység megvalósítási határideje: 2016. augusztus 31. 
 
A pályázat segítségével elkezdődhet a helyi értékek gyűjtése Marcaliban és Maroshévízen, 
továbbá mindkét településen a helyi értékeket, hagyományokat bemutató rendezvény kerülne 
megrendezésre. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, támogassa a pályázat benyújtását. 
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Határozati javaslat 
 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HUNG-2015 pályázati felhívásról 
szóló előterjesztést megtárgyalta és a pályázat benyújtását jóváhagyja, egyben a Képviselő-
testület felhatalmazza Marcali Város Önkormányzatának polgármesterét a pályázat 
benyújtására és a pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős: Dr. Sütő László polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
Marcali, 2015. november 17. 
 
 

Dr. Sütő László sk. 
polgármester 


