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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. január 22-i ülésére 
 
Tárgy: Tájékoztatás a Lajosmizsei Települési Értéktár fejlesztésével kapcsolatos költségek 

finanszírozására vonatkozó pályázatról 
 
Ikt.sz: LMKOH/725/2/2015. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 2014. december 15. napján az agrártárca és a Hungarikum Bizottság a nemzeti értékek 
és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és 
gondozásának támogatására nyílt pályázatot hirdetett, melyre pályázatokat 2015. január 5. 
napjától lehetett benyújtani. 
 A pályázat célja a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi 
XXX. törvény szerinti települési, tájegységi nemzeti értékek gyűjtése, rendszerezése és 
megismertetése, a Magyar Értéktárba és a Hungarikumok Gyűjteményében nyilvántartott 
egyes nemzeti értékek és hungarikumok kollektív megismertetése, azok írott és elektronikus 
kiadványokban történő megjelentetése és népszerűsítése, valamint az ezen értékeket bemutató 
terek kialakítása és rendezvények szervezése által. 
 A pályázati felhívás alapján 3 támogatási célra lehetett pályázatot benyújtani: 

I. Helyi (települési, tájegységi) értéktárak létrehozásának elősegítése helyi értékek 
felkutatása és dokumentálása útján, 

II. Meglévő helyi (települési, tájegységi) értéktárakban szereplő értékek bemutatása és 
népszerűsítése kiadványok készítésével, helyi értékeket bemutató rendezvény 
megvalósításával, a helyi értékek megismerését célzó kiállítások, bemutatóterek 
kialakításával, 

III. Iskolai értékfeltáró csoportok létrehozása helyi értékek gyűjtésére, 
megismertetésére, nemzteti értékek és hungarikumok népszerűsítésére közoktatási 
intézményekben. 

 A pályázattal elnyerhető támogatás összege az I-es támogatási cél esetében 500.000 – 
1.500.000 forint közötti, a II. és III. támogatási cél esetében 1.000.000 és 2.000.000 forint 
közötti költség lehet. 
 A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. 
 A pályázat elkészítésére és benyújtására kialakított felületen 2015. január 6. napján a 
Fölművelésügyi Minisztérium közleményben rögzítette, hogy a II. támogatási célra új 
pályázatok beadása és a megkezdett pályázatok véglegesítése nem lehetséges, a benyújtás 
lehetőségét felfüggesztette. 
 2015. január 7. napján Lajosmizse Város Önkormányzata nevében „Keressünk, mert 
találunk értéket Lajosmizsén” címmel 100 %-os támogatási intenzitású pályázat került 
benyújtásra az I. támogatási célra. 
 A pályázat tartalma: 

- Értékek gyűjtésével kapcsolatos berendezések beszerzése, melyekkel a dokumentálás, 
archiválás, digitalizálás nehézségei megoldhatóak (fényképezőgép és multifunkciós 
nyomtató beszerzése), 

- Meglévő írásos anyagok feldolgozása (évkönyvek, honlapok, esetleg költségvetések és 
zárszámadási anyagok, egyéb hozzáférhető dokumentumok), mely alapján egy helyi 
szakértői megbeszélés keretein belül feltárásra kerülnek a potenciális, feltárandó 
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értékek összessége, illetve a szakértők javaslatait meghallgatva előkészítő anyagot 
készítése. A lehetséges értékek körét egy lakossági fórum keretében megismerhetővé 
tenni a lakosság számára, ahol lehetőség nyílik a lakók észrevételeinek, ötleteinek 
feljegyzésére. A fórum eredményeit, illetve a beérkezett javaslatokat kiértékelve 
összesíteni, rangsorolni kell a feltárni kívánt értékek listáját (szintén szakértői 
vélemények alapján), ezeket az Értéktár Bizottsággal egyezteti és véglegesíti. 

- A listán szereplő értékek közül 15 helyi nemzeti érték vonatkozásában javaslattevő 
dokumentum elkészítése a 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 
szerint: 
- javaslat elkészítése, különös tekintettel a mellékletek elkészítésére (nemzeti érték 
dokumentálása, szükséges szakértői, szakmai, civil szervezet támogatói ajánló levelek, 
dokumentumok beszerzésére) 

 - javaslatok benyújtása a helyi Értéktár Bizottsághoz. 
 - A feltárt értékekre vonatkozólag egységes logó elkészítése, illetve a kommunikációt 

segítő marketing anyag készítése. 
 
A pályázat költségei: 
Forrás megnevezése Összeg (Ft) Arány (%) 
Saját forrás 0 0 
Igényelt támogatás 1.494.200 100 
Forrás összesen 1.494.200 100 
 
  
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
 

Határozat-tervezet 
...../2015. (…..) ÖH. 
A Lajosmizsei Települési Értéktár 
fejlesztésével kapcsolatos pályázat jóváhagyása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a „Keressünk, 
mert találunk értéket Lajosmizsén” című, 2562 azonosító számú pályázat benyújtását, 
egyúttal felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos valamennyi 
dokumentum aláírására, benyújtására. 

 Határidő: 2015. január 22. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
Lajosmizse, 2015. január 13. 
 
         Basky András s.k. 
             polgármester 


