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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Nógrád Megye Önkormányzatának a 2010-2014. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programja a 
turizmus, idegenforgalom szerepének előretörésével összhangban megfogalmazta, hogy a múzeumi 
intézményegységek fejlesztését az idegenforgalmi vonzerővel bíró látványosságok számának és 
minőségének növelése érdekében kell megvalósítani. 
Így a testület az elmúlt időszakban folyamatosan napirendjére tűzte 2009. május, június, szeptember, 
október, november, december, 2010. január, szeptember, november, 2011. február, április hónapban 
tartott ülésein a kiemelt turisztikai attrakciók fejlesztésének Nógrád megyére fordítható támogatás 
megpályázásával kapcsolatos kérdéseket [a jelenleg is hatályos döntések: 97/2010. (IX. 02.) Kgy. 
határozat 8. és 13. pontja; 142/2010. (XI. 25.) Kgy. határozat 9-10. pontja; 17/2011. (IV. 28.) Kgy. 
határozat 6. pontja].  
Ennek eredményeként elkészült a 119/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat, a 120/2009. (XII. 17.) Kgy. 
határozat szerint és az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez, mint eljáró 
Közreműködő Szervezethez (a továbbiakban: KSZ) beadásra került az a két előzetes 
megvalósíthatósági tanulmány, mely a megyében található turisztikai értékekből kiemelve a Nógrádi 
Történeti Múzeum ( a továbbiakban: Történeti Múzeum) és annak részeként a Bányamúzeum, továbbá 
Hollókő átfogó fejlesztését tűzi ki célul. 
A Történeti Múzeumhoz kapcsolódva kidolgozásra került az a koncepció, mely az „Ipar és 
Bányásztörténet” új kínálati-kiállítási rendszerbe foglalva tartalmazza a Történeti Múzeum 
salgótarjáni Múzeum tér 2. sz. alatti épületegyüttese, valamint a Bányamúzeum József Lejtősakna 
területe teljes rekonstrukcióját. A beadást követő egyeztetések során 2010. novemberében javaslat 
született a Földfeletti Bányamúzeum épületének elbontását követően új Bányamúzeum 
megvalósítására is, de a KSZ-nek a pályázati rendszer módosítását ugyan jelző, azonban azóta sem 
rögzített kiírási feltételek miatt a projekt ezirányú továbbfejlesztése a tervezési fázisig jutott el. 
Hasonló a helyzet Hollókő kapcsán a palóc népi kultúra világörökségi rangú értékének megőrzésére és 
bemutathatóságára hivatott „Próbáljon szerencsét Hollókőn” elnevezésű projekt sorsát illetően is, azaz 
a pályázati feltételek hiányában az új, illetve elhagyandó tervelemek, a költségvetési tételek 
felülvizsgálata, egyeztetése jelenleg nem végezhető el. 
Nógrád Megye Önkormányzata és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egyeztető 
Bizottsága 2011. áprilisi ülésén megtárgyalta a Bányamúzeum és a Történeti Múzeum fejlesztéséről 
szóló tájékoztatást és – megerősítve a 2010. februárjában kötött együttműködési megállapodásban 
foglaltakat – a turisztikai fejlesztés és a város rehabilitációs fejlesztési projektek összehangolására 
nyilvánítottuk ki szándékunkat. 
Hollókő Község Önkormányzatával 2011. július 25-én létrejött az a megállapodás, amiben az Új 
Széchenyi Terv keretében meghirdetésre kerülő pályázaton a dokumentációk közös összeállítására, 
benyújtására és finanszírozására, közös megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vállaltunk 
kötelezettséget. 
Figyelembe véve a Kormánynak a megyei önkormányzatok feladatainak újradefiniálására vonatkozó 
célkitűzését, valamint a két polgármester napokban eljuttatott megkeresését – melynek lényege a 
fejlesztési célok realizálhatósága érdekében történő megállapodások újbóli létrehozásának 
indítványozása –, elengedhetetlennek mutatkozik a települési önkormányzatok, jelesül Salgótarján 
Megyei Jogú Város továbbá Hollókő Község Önkormányzatának a projektekbe történő bevonása, 
illetve aktív résztvevőjeként való nevesítésére irányuló eljárásunk. Ennek érdekében szükséges azon 
szándék megjelenítése, mely mindkét önkormányzat tekintetében a pályázat megvalósításában érintett 
vagyontárgyak ingyenes használatba adására, a pályázatban való együttműködés kinyilvánítására, 
továbbá a már elkészült, azonban átdolgozást igénylő dokumentációk rendelkezésre bocsátására 
vonatkozik. 
Tekintettel arra, hogy részünkről a projekt előkészítő fázisa lezárult, indokolt az ide vonatkozó 
közgyűlési határozatok hatályon kívül helyezése. 
A fentiekben foglaltak szerint kérem a T. Közgyűlést a határozati javaslatok elfogadására. 
 
Salgótarján, 2011. október 10. 
 
 

Becsó Zsolt 
 



 3 

 
 

I. 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával 

fejlesztési pályázat megvalósítására vonatkozó  
együttműködési megállapodás megkötésére 

 
 
 

1. Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése kezdeményezi Salgótarján Megyei Jogú 
Város Önkormányzatával azon megállapodás megkötését, melyben a városi önkormányzat 
vállalja a Bányamúzeum József Lejtősakna és felszíni fogadóépület, valamint új bányászati 
kiállító épület megépítésének, új kínálati-kiállítási rendszerbe foglalásának megvalósítását 
biztosító projekt módosított feltételeinek megfelelő előkészítését és beadását. 
A testület dönt arról, hogy – szükség esetén – konzorciumi megállapodásban való 
közreműködéssel is elő kívánja segíteni a pályázat sikerességét. 
A testület kinyilvánítja szándékát a Salgótarján belterület 1254. hrsz-ú 550 m2 területű 
„földalatti bányamúzeum”, a 1233. hrsz-ú 1938 m2 területű „múzeum”, a 1214. hrsz-ú 394 m2 
területű „múzeum” megnevezésű ingatlanok, továbbá az ingó vagyontárgyak használatának 
joga Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő ingyenes átadására. 
A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával, a kormányzati szervekkel történő egyeztetések lefolytatásával a pályázat 
beadására, az ingó és ingatlan vagyon használatának joga átadására vonatkozó 
megállapodások, a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet alapító okirata módosításának 
előkészítésére.  
Határidő: folyamatos, a közgyűlés 2011. novemberi, decemberi ülése 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
   dr. Barta László főjegyző 
 

2. A testület egyidejűleg dönt arról, hogy a 97/2010. (IX. 02.) Kgy. határozat 8. és 13. pontjait, a 
142/2010. (XI. 25.) Kgy. határozat 9. c)-d) pontjait, a 17/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat         
6. a)-b) pontjait hatályon kívül helyezi.  
Utasítja a főjegyzőt a hatályon kívül helyezett határozatokkal kapcsolatos intézkedések 
megtételére.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Barta László főjegyző 
 
 
Salgótarján, 2011. október 14. 
 
 
 
 

        Becsó Zsolt       dr. Barta László 
    Nógrád Megyei Önkormányzat                     Nógrád megyei főjegyző 
         Közgyűlésének Elnöke 
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II. 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Hollókő Község Önkormányzatával 

fejlesztési pályázat megvalósítására vonatkozó  
együttműködési megállapodás megkötésére 

 
 
 

1. Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése kezdeményezi Hollókő Község 
Önkormányzatával azon megállapodás megkötését, melyben a községi önkormányzat vállalja 
a „Próbáljon szerencsét Hollókőn” megnevezésű koncepció megvalósítását biztosító projekt 
módosított feltételeinek megfelelő előkészítését és beadását. 
A testület dönt arról, hogy – szükség esetén – a konzorciumi megállapodásban való 
közreműködéssel is elő kívánja segíteni a pályázat sikerességét. 
A testület kinyilvánítja szándékát a Hollókő belterület 38. hrsz-ú 408 m2 területű „beépítetlen 
terület”, a 41. hrsz-ú 132 m2 területű „épület”, a 408. hrsz-ú 390 m2 területű „udvar”, a 409. 
hrsz-ú 595 m2 területű „vendéglő” megnevezésű ingatlanok, továbbá a 40/1. hrsz-ú 320 m2 
területű „udvar” megnevezésű ingatlan 6/12-ed tulajdoni része, továbbá az ingó 
vagyontárgyak használatának joga Hollókő Község Önkormányzata részére történő  
átadására. 
A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt Hollókő Község Önkormányzatával, a 
kormányzati szervekkel történő egyeztetések lefolytatásával a pályázat beadására, az ingó és 
ingatlan vagyon használatának joga átadására vonatkozó megállapodások előkészítésére. 
Határidő: folyamatos, a közgyűlés 2011. novemberi, decemberi ülése 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
   dr. Barta László főjegyző 
 

2. A testület egyidejűleg dönt arról, hogy a 142/2010. (XI. 25.) Kgy. határozat 10. a)-b) pontjait 
hatályon kívül helyezi.  
Utasítja a főjegyzőt a hatályon kívül helyezett határozatokkal kapcsolatos intézkedések 
megtételére.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Barta László főjegyző 
 
 
Salgótarján, 2011. október 14. 
 
 
 
 
 

      Becsó Zsolt       dr. Barta László 
    Nógrád Megyei Önkormányzat                     Nógrád megyei főjegyző 
         Közgyűlésének Elnöke 
 


