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II. 

A KÖZGY ŐLÉS HATÁROZATAI 
 
 
94/2009. (X.21.) Kgy.                                          Tárgy: Hollókı Község Önkormányzatával kötendı  

                együttmőködési megállapodásra a kiemelt turisztikai  
attrakció fejlesztés támogatására vonatkozó pályázat 

       (ÉMOP-2009. 2.1.1./A) közös benyújtására 
 
 
HATÁROZAT 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése kinyilvánítja szándékát, hogy Hollókı 
Község Önkormányzatával együttmőködik a településen megvalósítandó kiemelt 
turisztikai termék és attrakciók fejlesztésére benyújtandó ÉMOP-2009-2.1.1./A pályázat 
kidolgozásában és megvalósításában. 
Utasítja elnökét, hogy az errıl szóló együttmőködési megállapodást a határozat melléklete 
szerinti tartalommal aláírja és az abban foglaltak végrehajtásáról a testületet tájékoztassa. 
Határidı: 2009. október 30., ill. folyamatos 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
2. A közgyőlés utasítja elnökét és a fıjegyzıt, hogy a pályázati program részét képezı 

„Rendezvényház” terveinek elkészítéséhez szükséges intézkedéseket tegyék meg. 
Határidı: 2009. november 30., ill. folyamatos 

 Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
    dr. Barta László fıjegyzı 

 
 
 
Buják, 2009. október 21. 
 
  
 

       Becsó Zsolt s.k.                  dr. Barta László s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat                                      Nógrád megyei fıjegyzı 
      Közgyőlésének elnöke 
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A 94/2009. (X.21.) Kgy. határozat melléklete 

                                       
EGYÜTTM ŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

pályázat elıkészítésére 
 
 
amely létrejött 
- egyrészrıl Nógrád Megye Önkormányzata [3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; azonosító szám 
(törzs szám): 450010; adószám: 15450016-2-12; képviseli: Becsó Zsolt, a Közgyőlés elnöke], (a 
továbbiakban: Megyei Önkormányzat); 
- másrészrıl: Hollókı Község Önkormányzata [3176 Hollókı, Kossuth út 74.; azonosító szám 
(törzs-szám): 451347; adószám: 15451347-2-12; képviseli: Szabó Csaba polgármester], (a 
továbbiakban: Községi Önkormányzat) 
között az alábbi céllal és feltételekkel: 
 

1. A Felek megállapodnak abban, hogy együttmőködnek az Észak-magyarországi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-hez az Észak-magyarországi Operatív 
program keretében, a Kiemelt turisztikai termék- és attrakciók fejlesztése (ÉMOP-2009. 
2.1.1./A) c. pályázati kiírásra közös pályázat elıkészítésében és benyújtásában. 

 
2. A Felek megállapodnak abban, hogy a pályázat benyújtása során a vezetı partner 

(fıpályázó) a Megyei Önkormányzat, melynek képviselıje jogosult – az 5-6. pontokban 
rögzített eltérésekkel – az elıkészítéssel kapcsolatos feladatok megrendelésére, 
lebonyolítására, a pályázat aláírására, a pályázattal összefüggı kérdésekben a Felek 
képviseletére. 

 
3. A jelen megállapodás aláírásával a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a pályázat 

elıkészítésében, benyújtásában, valamint – a pályázat támogatása esetén – a 
megvalósításban együttmőködnek; a benyújtáshoz szükséges konzorciumi megállapodást 
megkötik. 

 
4. A Felek vállalják, hogy a pályázat támogatása esetén, az abban megfogalmazottak szerint 

a szervezet mőködtetésére, üzemeltetésére nonprofit gazdasági társaságot hoznak létre. 
 

5. A Felek vállalják, hogy a pályázat elıkészítésével összefüggı költségeket, a pályázatban 
megjelölt ingatlanokhoz kapcsolódó tervezési költségeket, valamint a pályázathoz 
szükséges saját erıt (önerıt) a Felek tényleges ingatlan-tulajdoni arányaiknak, illetve az 
adott ingatlan-tulajdonra jutó fejlesztési költségek és beszerzendı eszközök arányában 
biztosítják. 

 
6. A pályázat benyújtásához szükséges tervezési feladatokat a Felek saját tulajdonaik (ill. 

saját projektelemeik) vonatkozásában önállóan rendelik meg, a tervezési szerzıdéseket 
önállóan kötik meg. 

 
7. A pályázat benyújtását követı 30 napon belül a Felek az elıkészítés költségeivel 

elszámolnak, a Községi Önkormányzat a részére az elıkészítés során megelılegezett 
költségeket a pályázat benyújtását követı 60. napig a Megyei Önkormányzat számlájára 
átutalja. 

 
8. Amennyiben a Községi Önkormányzat a 2. és 5. pont szerinti – a Megyei Önkormányzat 

által szükség szerint megelılegezett – költségeket nem utalja át, a Megyei Önkormányzat 
azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult. 
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Az azonnali beszedési megbízás benyújtásáról a Községi Önkormányzat a szerzıdés 
aláírásával egyidejőleg kiadja a felhatalmazó nyilatkozatát, mely a megállapodás 1. sz. 
mellékletét képezi. 

 
9. A Felek rögzítik, hogy a Megyei Önkormányzat anyagi hozzájárulásával megvalósuló 

beruházások során létrejött dolgok (és beszerzett eszközök) a Megyei Önkormányzat, a 
Községi Önkormányzat hozzájárulásával megvalósuló beruházások során létrejött dolgok 
(és beszerzett eszközök) a Községi Önkormányzat tulajdonát képezik. 

 
10. A Felek megállapodhatnak úgy is, hogy a Községi Önkormányzat az általa vállalt anyagi 

kötelezettségeket a Megyei Önkormányzat felé tulajdon átadásával teljesítheti. Errıl a 
Felek külön megállapodást kötnek. 

 
11. Amennyiben a pályázat nem kerül benyújtásra, vagy nem nyer támogatást az errıl szóló 

döntést követıen haladéktalanul – de legkésıbb 2010. június 30. napjáig – sor kerül a 
Felek között a 7-8. pont szerinti elszámolásra. 

 
12. Záró rendelkezések: 

a. A Felek a megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint 
akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezıt aláírták. 

b. A szerzıdés négy eredeti példányban készül és a Felek kölcsönös 
aláírásával lép hatályba. A Megyei Önkormányzat három, a Községi 
Önkormányzat egy eredeti példányt kap. 

c. A szerzıdésbıl eredı jogvitákat a Felek békés úton, tárgyalás keretében 
kívánják rendezni. A tárgyalás alapja a szerzıdés. 

d. Az esetleges jogviták békés úton történı rendezésének eredménytelensége 
esetére a Felek a Salgótarjáni Városi Bíróság, vagy ennek hatásköre 
hiányában a Nógrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
Záradék: Jelen megállapodást a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 94/2009. (X.21.) 
Kgy. sz. határozatával, Hollókı Község Önkormányzatának képviselı-testülete 90/2009. (X.20.) 
Öh. sz. határozatával jóváhagyta. 
 
 

 
Dátum: …………………………………… 

 
Dátum: …………………………………… 

 
 
 

Becsó Zsolt 
A Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

 
 
 

Szabó Csaba 
Hollókı Község polgármestere 

 
Ellenjegyezte: 

 
 
 

dr. Barta László 
Nógrád megyei fıjegyzı 

 

 
Ellenjegyezte: 

 
 

 
Füzesi Hajnalka 

aljegyzı 
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1. sz. melléklet 

     FELHATALMAZÓ LEVÉL 

azonnali beszedési megbízás teljesítésére 

Alulírott Hollókı Község Önkormányzata (3176 Hollókı, Kossuth út 74.; képviseli: Szabó Csaba, 
polgármester) megbízza a(z) 
……………………………………………………………………………….-t (számlavezetı neve 
és címe), hogy az alább megjelölt bankszámla terhére az alább megnevezett Jogosult által 
benyújtandó azonnali beszedési megbízás teljesítésére a következıkben foglalt feltételekkel: 
 
 Kötelezett számlatulajdonos 
megnevezése: 

  

 Felhatalmazással érintett 
bankszámlájának 
pénzforgalmi jelzıszáma: 

  

 Jogosult neve:   

 Jogosult bankszámlájának 
pénzforgalmi jelzıszáma: 

  

 
Jogosult akkor nyújthat be jelen felhatalmazó levél alapján azonnali beszedési megbízást, 
amennyiben Hollókı Község Önkormányzata a …./2009. számú együttmőködési 
megállapodásban foglalt fizetési kötelezettségét Nógrád Megye Önkormányzata részére 
nem teljesíti, az önrész összegét nem utalja át. 
 
A felhatalmazás visszavonásig érvényes. 
 
A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. 
 
Kijelentem, hogy más pénzintézetnél (banknál) nem rendelkezem bankszámlával, és 
egyúttal vállalom, hogy a felsorolt bankszámlák megszüntetésérıl, vagy újabb 
bankszámlák megnyitásáról haladéktalanul értesítem a Jogosultat. 
 
 
 Kelt: Salgótarján, 200.. év, ................... hó ..... nap 
  
   ............................................................... 
   Hollókı Község Önkormányzata 
 
Záradék: 
 
A(z) ………………………………………………………………………….. (számlavezetı neve 
és címe) kijelenti, hogy a fenti felhatalmazó levelet megismerte, tartalmát, rendelkezéseit 
tudomásul vette, nyilvántartásába bevezette, valamint, hogy a felhatalmazó levélnek megfelelı 
azonnali beszedési megbízást teljesíti. 
 
Kelt: ………………………., 200.. év ……………………..hó .. nap 

………………………… 
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95/2009. (X.21.) Kgy.                                      Tárgy: a Szent Lázár Megyei Kórház ellátási területének 
         módosítására vonatkozó kezdeményezések elbírálása 

 
 
 

HATÁROZAT 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megerısítve korábbi döntését ismételten 
kinyilvánítja, hogy az általa fenntartott Szent Lázár Megyei Kórház – a rendelkezésre álló járó- és 
fekvıbeteg-kapacitás, illetve szakmai specifikum keretében – magas színvonalon tudja biztosítani 
az egészségügyi szolgáltatásokat valamennyi Nógrád megyei illetıségő beteg, illetve rászoruló 
számára. 

 Mindezek alapján nem támogatja Legénd Község Önkormányzatának a salgótarjáni súlyponti 
kórház ellátási területe módosítására irányuló kezdeményezését. Kinyilvánítja továbbá, hogy az 
ellátási érdek hiánya miatt a települési önkormányzat által megjelölt Jávorszky Ödön Kórház 
fenntartójával, Vác Város Önkormányzatával nem kíván megállapodást kötni. 
A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl Legénd község polgármesterét tájékoztassa. 
Határidı: 2009. október 30. 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megerısítve korábbi döntését ismételten 
kinyilvánítja, hogy az általa fenntartott Szent Lázár Megyei Kórház – a rendelkezésre álló járó- és 
fekvıbeteg-kapacitás, illetve szakmai specifikum keretében – magas színvonalon tudja biztosítani 
az egészségügyi szolgáltatásokat valamennyi Nógrád megyei illetıségő beteg, illetve rászoruló 
számára. 

 Mindezek alapján nem támogatja Nıtincs Község Önkormányzatának a salgótarjáni súlyponti 
kórház ellátási területe módosítására irányuló kezdeményezését. Kinyilvánítja továbbá, hogy az 
ellátási érdek hiánya miatt a települési önkormányzat által megjelölt Jávorszky Ödön Kórház 
fenntartójával, Vác Város Önkormányzatával nem kíván megállapodást kötni. 
A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl Nıtincs község polgármesterét tájékoztassa. 
Határidı: 2009. október 30. 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megerısítve korábbi döntését ismételten 
kinyilvánítja, hogy az általa fenntartott Szent Lázár Megyei Kórház – a rendelkezésre álló járó- és 
fekvıbeteg-kapacitás, illetve szakmai specifikum keretében – magas színvonalon tudja biztosítani 
az egészségügyi szolgáltatásokat valamennyi Nógrád megyei illetıségő beteg, illetve rászoruló 
számára. 

 Mindezek alapján nem támogatja İsagárd Község Önkormányzatának a salgótarjáni súlyponti 
kórház ellátási területe módosítására irányuló kezdeményezését. Kinyilvánítja továbbá, hogy az 
ellátási érdek hiánya miatt a települési önkormányzat által megjelölt Jávorszky Ödön Kórház 
fenntartójával, Vác Város Önkormányzatával nem kíván megállapodást kötni. 
A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl İsagárd község polgármesterét tájékoztassa. 
Határidı: 2009. október 30. 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
 
4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megerısítve korábbi döntését ismételten 

kinyilvánítja, hogy az általa fenntartott Szent Lázár Megyei Kórház – a rendelkezésre álló járó- és 
fekvıbeteg-kapacitás, illetve szakmai specifikum keretében – magas színvonalon tudja biztosítani 
az egészségügyi szolgáltatásokat valamennyi Nógrád megyei illetıségő beteg, illetve rászoruló 
számára. 

 Mindezek alapján nem támogatja Felsıpetény Község Önkormányzatának a salgótarjáni súlyponti 
kórház ellátási területe módosítására irányuló kezdeményezését. Kinyilvánítja továbbá, hogy az 
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ellátási érdek hiánya miatt a települési önkormányzat által megjelölt Jávorszky Ödön Kórház 
fenntartójával, Vác Város Önkormányzatával nem kíván megállapodást kötni. 
A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl Felsıpetény község polgármesterét tájékoztassa. 
Határidı: 2009. október 30. 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
 
Salgótarján, 2009. október 21. 
  
 

       Becsó Zsolt s.k.                  dr. Barta László s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat                                      Nógrád megyei fıjegyzı 
      Közgyőlésének elnöke 
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