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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A földművelésügyi miniszter (a továbbiakban: Miniszter) a Hungarikum Bizottság elnökeként 
a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, 
megőrzésének és gondozásának támogatására nyílt pályázatot hirdetett. A pályázat három 
célterületet jelölt meg, melyből a megyei értéktárat működtető szervezet, azaz az 
önkormányzatunk is, a „magyar kultúra értékeinek megismertetése többkörös, országos 
döntővel végződő, Kárpát-medencei szintű vetélkedőn keresztül” című területre adhat be 
pályázatot. 
A támogatási cél a felhívás alapján az általános iskola felső tagozatos és a középiskolák 
diákjainak vetélkedő szervezése az identitástudatuk megerősítése és a hagyományőrzés 
érdekében. A megyei vetélkedő keretében a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról 
szóló 2012. évi XXX. törvény szerinti megyei, a Magyar Értéktárban és a Hungarikumok 
Gyűjteményében nyilvántartott egyes nemzeti értékek és hungarikumok kapcsán megszerzett 
tudásról szükséges számot adni. A verseny célja és témakörei: az elsődleges cél, hogy a 
diákok megismerjék és dokumentálják megyénk művészettörténeti, irodalmi, turisztikai, 
népművészeti, természeti értékeit, az aktív turizmus lehetőségeit, valamint a megye 
jellegzetes gasztronómiáját, másodsorban alapvető ismereteket szerezzenek a Magyar 
Értéktárban és a Hungarikumok Gyűjteményében nyilvántartott egyes nemzeti értékek és 
hungarikumok kapcsán. 
A megvalósítás során szükséges építeni a Földművelésügyi Misztérium elmúlt évi pályázata 
során megteremtett alapokra, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság Szakmai Bizottságának 
tapasztalatára. A szervezéssel, lebonyolítással összefüggő feladatokkal célszerű olyan megyei 
szervezetet megkeresni, akik tudásuk, gyakorlatuk és tapasztalatuk alapján a feladat 
kivitelezésében segítségünkre lesz, ilyen szervezet például a Salgótarjáni Néptáncművészetért 
Közalapítvány. 
A pályázat szakmai értékelése során kiemelt szempont a pályázati terv kidolgozottsága, a 
tervezett időkeret megalapozottsága, a programban résztvevők szakmai felkészültsége, 
referenciái, a tervezett költségek részletezettsége, megalapozottsága, alátámasztottsága, 
indokoltsága, a pénzeszköz felhasználásnak hatékonysága.  

A benyújtási határidő 2016. július 20., az igényelhető támogatás összege 6 M Ft-ig terjedhet, 
a megvalósítás időszaka 2016. november 15-ig tarthat.  

A leírtakat figyelembe véve javasolom a pályázat benyújtását. 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a határozati 
javaslat elfogadására.  
 
 
Salgótarján, 2016. július 8. 
 
          Skuczi Nándor 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
a Földművelésügyi Minisztériumnak a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, 
népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására 

kiírt pályázaton való részvételre 
 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Földművelésügyi Minisztérium 
HUNG-2016 kódszámú – „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, 
népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” 
című felhívásra történő pályázat benyújtásával. 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a pályázat benyújtásához szükséges jognyilatkozatok 
megtételére.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
 
Salgótarján, 2016. július 14. 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József  
Nógrád megyei jegyző 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


