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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 

I. 
 
 
Nógrád Megye Önkormányzata és Hollókő Község Önkormányzata 1996. évben kötött 
megállapodást több megyei tulajdonú, Hollókő településen fekvő belterületi ingatlan 
használatáról. Ettől az időponttól kezdődően az érintett ingatlanok használatának, 
üzemeltetésének joga Hollókő Község Önkormányzatát illeti meg. A legutóbbi, 17-1/2009. 
iktatószámú, 2009. április 2-án létrejött megállapodás értelmében a használó évi bruttó 
510.000 Ft-ot tartozik a tulajdonos megyei önkormányzat részére megfizetni. Használó 
vállalta, hogy az éves használati díj második részletével (500.000 Ft-tal) egyező összegű 
értéknövelő beruházást végez el az ingatlanokon. Nógrád Megye Önkormányzata egyidejűleg 
kötelezettséget vállalt arra, hogy használó számlái alapján a fenti összeget a használati díjba 
beszámítja. 
A jelenleg hatályban lévő megállapodás határozott időtartamra, 2011. december 31-éig került 
megkötésre, és a belterület 38, 40/1, 41, 375, 392, 407, 408, 409 hrsz-ú ingatlanokra terjed ki, 
melyek szálláshelyként, bemutatóteremként, étteremként üzemelnek. 
Hollókő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2011. (IV.13.) sz. határozatában 
az előzőekben jelzett használati megállapodás meghosszabbításának kezdeményezéséről 
döntött. 
 
A közgyűlés korábban, az októberi ülésén is foglalkozott a fent felsorolt vagyonelemek egy 
részének hasznosításával. Akkor a 113/2011. (X. 14.) Kgy. határozatában a palóc népi kultúra 
világörökségi rangú értékének megőrzése érdekében a „Próbáljon szerencsét Hollókőn” 
projekt megvalósításának feltételeként kezdeményezte Hollókő Község Önkormányzatával 
megállapodás megkötését, melyben a községi önkormányzat vállalja a projekt módosított 
pályázati feltételeknek megfelelő előkészítését és beadását. Egyidejűleg a testület 
kinyilvánította szándékát több ingatlan és ingó vagyontárgy használata jogának a községi 
önkormányzat részére történő átadására is. 
 
A megyei önkormányzatok intézményfenntartói feladatainak megszűnése, az önkormányzati 
vagyonnak a Magyar Állam tulajdonába történő átadására irányuló kormányzati 
kezdeményezések ellenére is indokolt, hogy az előzőekben jelzett ingatlanok üzemeltetése (az 
egyes ingatlanok és ingó vagyontárgyak használata jogának községi önkormányzat részére 
történő átadására vonatkozó megállapodás létrejöttétől függetlenül) a 17-1/2009. iktatószámú 
megállapodás meghosszabbításával folyamatos és jogszerű legyen.  
Egyidejűleg jelezni kívánom, hogy a későbbiekben indokolttá válhat a közgyűlés 113/2011. 
(X. 14.) Kgy. határozatában foglalt: Hollókő, belterület 38, 40/1, 41, 408 és 409 hrsz-ú 
ingatlanok vonatkozásában a települési önkormányzatnak a „Próbáljon szerencsét Hollókőn” 
projekttel összefüggésben hozott döntése, valamint a hivatkozott határozatban foglalt, ingó és 
ingatlan vagyon használatának joga átadására vonatkozó megállapodás megkötése 
függvényében, hogy a jelen előterjesztés tárgyát képező megállapodás szükség szerint 
módosításra kerüljön. 
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II. 
 

A testület a 100/2011. (IX. 15.) Kgy. határozatával döntött a felsőpetényi, belterület 19 hrsz-ú 
ingatlan elidegenítésére vonatkozó pályázat (2011. júniusi kiírást követő) ismételt 
közzétételéről. 
A pályázati kiírást tartalmazó hirdetmény közzététele határidőben, 2011. október 1-jéig 
megtörtént. Az érintett vagyonelem elidegenítésére vonatkozó pályázat benyújtási határideje 
és bontási időpontja 2011. október 24-e, 1000 óra volt.  
Az ingatlan vételére ajánlat a határidő leteltéig nem érkezett, a nyilvános pályázat útján 
történő elidegenítésre tett ismételt próbálkozás nem vezetett eredményre. 
A megyei önkormányzatok jelenlegi jogi helyzetében – az intézményfenntartói feladatok 
megszűnése, az önkormányzati vagyonnak a Magyar Állam tulajdonába történő átadására 
irányuló kormányzati kezdeményezések mellett – a vagyonátadási megállapodás létrejöttéig 
nem javasolt az ingatlan elidegenítésére irányuló pályázat ismételt kiírása.  
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására majd a 
következő, I. és II. számú határozati javaslat elfogadására. 
 

Salgótarján, 2011. november 7. 
 
 
 
 
 Becsó Zsolt 
 
 

 
I. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
a hollókői ingatlanok használatára vonatkozó megállapodás 

meghosszabbítására 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hollókő, belterület 38, 40/1, 41, 375, 392, 
407, 408, 409 hrsz-ú ingatlanok használatára Hollókő Község Önkormányzatával 2009. április 
2-án létrejött 17-1/2009. iktatószámú megállapodás 2013. december 31-éig történő 
meghosszabbításáról dönt, az egyéb feltételek változatlanul hagyása mellett. 
Utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt a szükséges tárgyalások lefolytatására, a megállapodás-
módosítás létrehozására, és egyben felhatalmazást ad a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére. 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 

Salgótarján, 2011. november 22. 
 
 
 
 
 Becsó Zsolt dr. Barta László 
 a Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 



 3 

 
II. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
a Felsőpetény, Petőfi út 37. szám alatti, 19 hrsz-ú önkormányzati 

tulajdonú ingatlan elidegenítésére kiírt 
nyilvános pályázat elbírálására 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Felsőpetény, belterület 19 hrsz-ú, Petőfi út 
37. szám alatti ingatlan elidegenítésére 2011. október 1-jei határidővel nyilvánosan közzétett 
pályázatát – pályázó hiányában – eredménytelennek minősíti. 
A testület utasítja elnökét, hogy amennyiben az ingatlan elidegenítése a 2012. év első 
közgyűlése alkalmával is lehetséges és szükséges, akkor az arra vonatkozó javaslatot terjessze 
be a hivatkozott ülésre. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Salgótarján, 2011. november 22. 
 
 
 
 
 Becsó Zsolt dr. Barta László 
 a Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 


