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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
 
A 2014-2020-as Európai Uniós tervezés kiemelt figyelmet fordít a határmenti térségek 
együttműködésére, a közlekedési kapcsolatrendszer fejlesztésére. 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az elmúlt időszakban 
több alkalommal is foglalkozott a 2014-2020 közötti határmenti közúti infrastruktúra 
fejlesztésekkel, a térségek együttműködésével, a magyar - szlovák határmetszési pontok 
tárgykörével. 

A közgyűlés a 21/2016. (IV. 28.) Kgy. határozatával kifejezte szándékát az 1007/2016. (I. 18.) 
Korm. határozat (a továbbiakban: Kormányhatározat) 1. mellékletében meghatározott, Nógrád 
megyét érintő közúti infrastrukturális projektek megvalósítására szolgáló pályázatok 
előkészítésében, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársasággal (a 
továbbiakban: NIF Zrt.) való együttműködésre, a pénzügyi kötelezettségvállalás nélküli feladatok 
ellátásában. Mint ahogy arról a közgyűlés áprilisi ülésén beszámoltam, a NIF Zrt-vel, a 
Külgazdasági és Külügyminisztériummal folyamatos tárgyalások indultak a támogatható projektek 
kiválasztása, a pályázat előkészítése és benyújtása céljából. 

A Kormányhatározatban is nevesítésre került, hogy az indikatív listán szereplő projektek az Interreg 
V-A programok kerete terhére kerülhetnek megvalósításra.  

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 2016. július 29-én nyílt meg. A 
pályázati felhívás keretében:  

− természet és kultúra,  
− határon átnyúló mobilitás javítása, 
− közintézmények és a határtérségben élők határon átnyúló együttműködésének javítása  

prioritási tengelyekre lehet pályázni. 
A Kormányhatározat 1. mellékletében található indikatív lista a megyénket érintően nevesíti az 
Őrhalom és Vrbovka (Ipolyvarbó) kapcsolatát megteremtő Ipoly-híd építését, melyre a NIF Zrt. 
megbízást kapott. 

A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Ügynökség) közreműködésével 
az érintett két szlovák partnerrel, Besztercebánya Megye Önkormányzatával és Ipolyvarbó 
Önkormányzatával folyamatos egyeztetések folytak és jelenleg is folynak az Őrhalom és Vrbovka 
(Ipolyvarbó) közötti újabb határmetszési pont kiemelt fejlesztésére, az erre irányuló pályázat 
benyújtására. A célkitűzésekre tekintettel, a pályázat a „természet és kultúra” prioritásban kerülhet 
benyújtásra olyan további projekt elemek és konzorciumi partnerek bevonásával, amelyek 
biztosítják a felhívásban megjelölt természetvédelmi, illetve turisztikai elvárások teljesülését. 

Besztercebánya Megye Önkormányzata tájékoztatott a 2016. október 17-ei döntéséről, mely szerint 
Ipolyvarbó község az útkapcsolat kivitelezésével megbízott szlovák oldali pályázó. Szlovák oldalról 
csatlakozik még a partnerséghez kulturális turisztikai elemekkel a Középső Ipoly-mente Regionális 
Fejlesztési Ügynökség. Magyar oldalon az Ipolyhoz kapcsolódó ökoturisztikai fejlesztéseket a Vízi-
Lovas Kárpát-medencei Turisztikai Fejlesztő, Szolgáltató és Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Kft. 
valósítja meg egy korábban kidolgozott, de nem támogatott őrhalmi helyszínű ÉMOP projekt 
alapján.  

Az előkészítő fázis eredményeképpen, Nógrád Megye Önkormányzata 100%-os tulajdonú 
gazdasági társasága profilját szem előtt tartva - a közgyűlés 86/2015. (XII. 17.) Kgy. határozatában 
foglaltakra is figyelemmel - célszerű, hogy a főpályázó (vezető kedvezményezett - Lead 
Beneficiary) az Ügynökség legyen. A fejlesztési projekt az Ügynökség részéről 95 %-os 
támogatottság mellett 5 % önerőt igényel. Tekintettel arra, hogy a projekt végső költségvetése még 
nem készült el, javaslom, hogy az Ügynökség projektben vállalt, térségi koordinációt biztosító 
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tevékenysége összköltségét maximum 20 millió Ft-ban határozzuk meg, legfeljebb 1 millió Ft saját 
forrás biztosításával. Természetesen a projekt összköltsége több millió euró összköltségre tehető, 
melynek meghatározó része, mint az infrastrukturális beruházás költségeleme a NIF Zrt-nél fog 
megjelenni. 
 
A fentiekben ismertettek alapján szükséges a közgyűlés döntése a pályázó személyének, a pénzügyi 
kötelezettség-vállalás szándékának és mértékének meghatározása céljából. 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására. 
 
 
 
Salgótarján, 2016. október 25. 
 

Skuczi Nándor 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
a Magyarország-Szlovákia - Őrhalom és Vrbovka (Ipolyvarbó) - közötti újabb határmetszési 

pont fejlesztésére, az erre irányuló pályázat benyújtására 
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése kiemelt figyelmet fordít a Magyarország-
Szlovákia - Őrhalom és Vrbovka (Ipolyvarbó) - közötti újabb határmetszési pont fejlesztésére. 
A testület felhatalmazza Nógrád Megye Önkormányzata 100%-os tulajdonú gazdasági 
társaságát, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-t az erre irányuló pályázat 
benyújtására.  
Határidő: 2016. november 3. 
Felelős: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 

 
2. A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. a 

határozat 1. pontjában megnevezett pályázatban vállalt, térségi koordinációt biztosító 
tevékenysége összköltsége maximum 20 millió Ft legyen, legfeljebb 1 millió Ft saját forrás 
biztosításával. A testület utasítja az ügyvezetőt, hogy a saját forrást az adott évi üzleti terv 
készítésekor vegye figyelembe.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 

 
3. A közgyűlés felkéri elnökét és a megyei jegyzőt, hogy kísérjék figyelemmel a pályázatot, 

annak alakulásáról tájékoztatást adjanak a testület részére. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 dr. Szabó József, megyei jegyző 
 

 
Salgótarján, 2016. október 27. 
 

 
 
 

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 
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