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JAVASLAT

„A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján - Boldog települések közötti
szakaszon” c. pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára

Tisztelt Közgyűlés!

A Szurdokpüspöki Önkormányzata által vezette konzorcium „A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai 
fejlesztése a Salgótarján - Boldog települések közötti szakaszon” című ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámon 
benyújtásra  került  projektötlete  a  1347/2012  (IX.  7.)  számú  Kormány  határozatban  az  Észak-
magyarországi Operatív Program 2011-2013-as akciótervében nevesítésre került kiemelt projektként.

A projekt keretében lehetőség nyílik  arra, hogy a Zagyva folyó teljes szakaszát  átívelő  kerékpárút 
hálózat jöjjön létre és a kapcsolódó infrastruktúra kialakításra kerüljön. A pályázati támogatás észak-
magyarországi  régióra  eső  összege  1.139.368.578.-  Ft,  a  pályázati  támogatási  intenzitása  100%, 
szállítói finanszírozás mellett.

A pályázat második fordulóra történő benyújtása nagy feladatmennyiséget hárít az öt fős kapacitással 
rendelkező projektgazdára, ezért a projekt sikeressége érdekében a konzorciumi partner Hatvan Város 
Önkormányzata átvállalta a projektvezető szerepet Szurdokpüspöki Önkormányzatától. 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata szintén érintett a projektben, hiszen a mintegy 190 km 
hosszú tervezett kerékpár-úthálózat Salgótarjánban kezdődik. A pályázat benyújtásakor a kerékpárút 
nyomvonalának tervezése megtörtént, amely Salgótarján vonatkozásában a meglévő Salgótarján Észak 
– Dél  irányú kerékpárút  I. ütem déli  részére csatlakozva halad Kisterenye irányába.  A kerékpárút 
műszaki tartalmának kidolgozása folyamatban van, annak pontos meghatározása a pályázat második 
fordulójára történik meg. 

A pályázat 100 %-os finanszírozású, így nem szükséges önerőt biztosítani. 

A  pályázat  előkészítési  költségeit,  amelyek  a  pályázatban  elszámolhatóak,  Hatvan  Város 
Önkormányzata felvállalta,  így Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát  a projekt kapcsán 
költség nem terheli. 

Amennyiben bármilyen kötelezettség merül fel az elkövetkező időszakban, arról a soron következő 
ülésen tájékoztatjuk a Tisztelt Közgyűlést. 
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A pályázat  első fordulójára történő benyújtásának időszakában a Konzorciumi  szerződés  (pályázat 
benyújtásához) aláírása nem történt meg, ezért a második fordulóra kell rendelkezésre állnia. 

Tisztelt Közgyűlést!

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati 
javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,  hogy az ÉMOP-
2.1.1./A-12  kódszámú  „Kiemelt  turisztikai  attrakciók  és  szolgáltatások  fejlesztése”  című 
pályázati  konstrukcióra  „A  Zagyva  folyó  kerékpáros  turisztikai  fejlesztése  a  Boldog  – 
Salgótarján települések közötti  szakaszon” című projekthez  kötelezően 1.  sz.  mellékletként 
csatolandó Konzorciumi együttműködési megállapodást aláírja, melyről az aláírást követően a 
Közgyűlést tájékoztatni köteles.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda

Salgótarján, 2012. október 18. 

Lőrincz Gyula 
irodavezető 
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1. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Pályázat benyújtására

1.) Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) 
aláírásával a 2.) pontban meghatározott szerződő felek konzorciumot hoznak létre 
abból  a  célból,  hogy  a  ..................................1 Operatív  Program  keretében 
………………………..2 pályázati  felhívásra  …………………………3 közreműködő  szervezethez 
pályázatot  nyújtsanak  be,  és  a  pályázat  támogatása  esetén  az  abban  foglalt 
pályázati célt közös együttműködéssel megvalósítsák. 

A  pályázat  címe:  ..................................................................................  (a 
továbbiakban Pályázat).

2.) A  konzorcium tagjai  (a  továbbiakban  Tagok)  az  alább  felsorolt  intézmények, 
szervezetek és személyek, akik az 1.) pontban megjelölt pályázatban meghatározott 
cél(ok) megvalósításában a Pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervnek, 
valamint  költségvetésnek  megfelelően  a  jelen  Megállapodás  keretei  között  részt 
vállalnak:

(szervezet neve)
Postacím: ..........
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselője: .................

(szervezet neve) 
Postacím: ..........
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselője: .................

(szervezet neve)
Postacím: ..........
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselője: .................

(szervezet neve)
Postacím: ..........
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........

1 Operatív program neve
2 Pályázati kiírás megnevezése
3 Annak a közreműködő szervezetnek a neve, akihez a pályázatot be kell nyújtani

       
                                                                                         



1. sz. melléklet

Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselője: .................

(szervezet neve)
Postacím: ..........
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselője: .................4

A  Konzorcium  vezetőjének a  jelen  Megállapodás  aláírásával  a 
Tagok .......................... (a továbbiakban Vezető) választják.

3.  A  jelen  Megállapodás  aláírásával  a  Tagok  a  Magyar  Köztársaság  Polgári 
Törvénykönyvéről  szóló  1959.  évi  IV.  törvény  219.  §-a  és  222.  §-a  alapján 
meghatalmazzák  a  Vezetőt,  hogy  helyettük  és  nevükben  a  Pályázatot  aláírja,  a 
közreműködő szervezethez benyújtsa és a Pályázat elbírálása során a közreműködő 
szervezettel szemben a konzorciumot képviselje.
A Tagok kijelentik, hogy a Pályázatban foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat 
magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

4. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a 
Pályázat  támogatása  esetén  a  projektet  a  Pályázatban  foglaltak  szerint 
megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek.

5.  Tagok  kijelentik,  hogy  a  pályázati  kiírás  részét  képező  „Konzorciumi 
együttműködési  megállapodás  támogatásban  részesített  projekt  megvalósítására” 
című  dokumentumot  ismerik,  és  a  Pályázat  támogatása  esetén  az  abban  foglalt 
tartalommal, valamint a Pályázatban és a Pályázatról döntés hozó szerv döntésében 
foglalt tartalommal szerződést kötnek.

6. Jelen Megállapodás a Pályázat mellékletét képezi.

7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Pályázat nem részesül támogatásban, illetve 
ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást 
kötnek.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

8. A Tagok egyéb megállapodásai:
……………………………………………………..5

4 A tagok számának megfelelően bővíthető
5 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek 
ellentétesek az 1-7. ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők.

       
                                                                                         



1. sz. melléklet

Konzorcium vezetője

.....................................
.........
Név

.....................................
.........

Szervezet

P.H.

Aláírás dátuma:

……………………………

konzorciumi tag

.....................................
.........
Név

.....................................
.........

Szervezet

P.H.

Aláírás dátuma:

……………………………

konzorciumi tag

.....................................
.........
Név

.....................................
.........

Szervezet

P.H.

Aláírás dátuma:

……………………………

konzorciumi tag

..............................................
Név

..............................................
Szervezet

P.H.

Aláírás dátuma:

……………………………

konzorciumi tag

..............................................
Név

..............................................
Szervezet

P.H.

Aláírás dátuma:

……………………………
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