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a "Nyíregyházi Települési Értéktár tevékenységének támogatása" című benyújtott pályázati program
elfogadásá ra

„ .... „„ .. „„ ..„ ../„.„„„„.„.„.„.„.„.„.„„
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

...... „ .... „.„.„ ...

b

..

„ .... „.„ ..

Dr. Ulrich Attila
alpolgármester

Doka Diana
szakmai

előterjesztés

az

előkészítéséért

fel::::;~:t~
az el őterjesztés szakmai előkészítéséért
fejlesztési helyettes kabinetvezető

felelős

„.„ .... „ .....J.:.„.„.„ .......Y... „ .. 1.„ .....
Karóczka i Adrienn
az előterjesztés szakmai előkészít~séért

felelős referatúravezető (;~

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

e

t

w

„„„„„„„„„„„„„„„„.„.L„„„.„„.„.„„
Faragóné Széles Andrea
Kabinet vezetője

Jegyző i
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bizottság vagy bizottságok:
• Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
• Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
• Pénzügyi Bizottság
• Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
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Tisztelt

Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az „ Agrárminisztérium 2020. évi
pályázati felhívása a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének,
megőrzésének és gondozásának támogatására" című pályázati kiírásra a „ NYÍREGYHÁZI ÉRTÉKEK" című
kiadvány bővítése és újrakiadása tárgyában .

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012.
évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/ 2013 . (IV. 16.)
Korm . rendelet alapján 2013 . évben létrehozta a Nyíregyházi Települési Értéktá r Bizottságot . Az Értéktár
megalkotásának célja az országos és helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének biztosítása . Az
alakuló ülésre 2014. március 6-án került sor, melyen a Bizottság megfogalmazta a legfontosabb feladatokat,
a működéssel kapcsolatos tennivalókat. A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság kiemelt feladatának
tekinti a Nyíregyháza területén található, illetve az itt létrehozott nemzeti értékek felvételét a települési
értéktárba, valamint ezeknek a nemzeti értékeknek a népszerűsítését. Ennek érdekében a városi
rendezvényeken is részt vesznek a Bizottság tagjai, valamint a média megjelenések által is felhívják a lakosság
figyelmét a Bizottság munkájára, az aktuális rendezvényeikre, pályázataikra .

2016-ban megjelent a Nyíregyházi értékek című kiadvány, amely a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett
nemzeti értékeket tartalmazza, mely azért készült, hogy bárki bármikor fellapozhassa és információt
szerezhessen nemzeti értékeinkről. 2016-ban 25 nemzeti érték került be a kiadványba, és ezt a kapcsos
könyvet szeretnénk most újabb 14 nemzeti értékkel bővíteni. A kiadvány megjelenése nagy sikert aratott a
nyíregyháziak körében, szívesen követik nyomon a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek
történetét, múltját és jelenét. A kiadványt az érdekl ődők azóta is keresik, de a kis példányszámban történt
előáll ítá s miatt nem tudjuk az érdeklődést kielégíteni.

Ezen pályázat keretében ezen valós igényre alapozva szeretnénk támogatást kapni a kiadvány bőv ítésére és
újra kiadására . A kiadvány kivitele (keményfedeles egyedi grafikájú, BS méretű Gyűrűs dosszié) lehetővé teszi
az értékekről szóló betétlapok folyamatos bővítését. A kiadvány, mint egy kézbe vehető idegenvezető, a
városunkba érkező látogatók számára jól bemutatja Nyíregyháza értékeit. A helyi lakosok identitástudatát
megerősíti és hasznos ismeretekre tesznek szert általa .

A benyújtott pályázat összköltségvetése: Bruttó 2.771.500, -Ft,
- támogatás: bruttó 2.771.500, -Ft,
- saját erő : 0,-Ft
A támogatás vissza nem

térítendő

melyből

támogatás, előfinanszírozás formájában .
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A projekt tervezett kezdete: 2020. augusztus 15.
Projekt tervezett befejezésének napja : 2021. április 30.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadn i
szíveskedjen .

Nyíregyháza, 2020. június 17.

Tisztelettel :

~

~

Doka Diana
Osztályvezető

---

,\, (•

)\·

~~,
('•

.,;

, "f'-

Hagymási yula
f ejlesztési helyette kabinetvezető

L~~

K-aróczkai Adrienn
referatúravezető

*

NYIRFGYHÁZA

·-

\

KULTURÁLIS OSZTÁLY

NYÍREGYHAZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYAZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT REFERATÚRA

4400 NYIREC.YHAzA, KOSSUTH TtR t. PF. 33TELEFON: •36 42 524-524•535
E MAIL: KULTURAUS@NYIREC.YHAZA.HU

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/184
E-MAIL: KAROCZKAl.ADRIENN@NYIREGYHAZA.HU

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
... „ /2020. (Vl.25.) számú
határozata

a "Nyíregyházi Települési Értéktár tevékenységének támogatása" című benyújtott pályázati program
elfogadásáról

A

1.

Közgyűlés

az „ Agrárminisztérium 2020. évi pályázati felhívása a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének,
népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatásá ra" tárgyban kiírt
pályázati felhívás alapján benyújtott, bruttó 2.771.500,-Ft összköltségű projekt tartalmával és
megvalósításával egy e tért .
Felelős:

Doka Diana - Kulturális Osztályvezető
Karóczkai Ad ri enn - Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Határidő:

folyamato s

Nyíregyháza, 2020. június 25.

Erről

értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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