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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Közgyűlés a 89/2016. (X. 27.) Kgy. határozatával (továbbiakban: Kgy. határozat) döntött az 
Őrhalom – Vrbovka (Ipolyvarbó) közötti újabb határmetszési pont fejlesztésére irányuló pályázat 
benyújtásáról. Az ezt követő időszakban, a határon átnyúló fejlesztések vonatkozásában történt 
eseményekről az alábbiakban adok számot: 

A 2014-2020-as tervezési ciklus során az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország 
Együttműködési Program keretében meghirdetett prioritási tengelyek alapján a fejlesztések céljai a 
következők: természet és kultúra; határon átnyúló mobilitás javítása; foglalkoztatás és munkaerő 
mobilitás elősegítése; közintézmények és a határtérségben élők határon átnyúló 
együttműködéseinek javítása. Fentiek alapján a pályázatok – a TEN-T hálózati kapcsolódás 
javítását célzó 2. prioritás (határon átnyúló mobilitás javítása) kivételével – nem közvetlenül, a 
2014-2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I. 18.) 
Korm. határozat (a továbbiakban: Kormányhatározat) 1. mellékletében meghatározott közúti 
kapcsolatok fejlesztésére adhatók be, hanem közvetve biztosítják a munkaerő mobilitását, valamint 
a turisztikai attrakciók látogatottságának növeléséhez kapcsolódó célokat.  

2017. március 16-án egyeztető fórum megrendezésére került sor a megvalósításra javasolt 
határmetszési pontokkal érintett települések vezetői, valamint szakmai és politikai résztvevők 
számára annak érdekében, hogy a további feladatok és együttműködés meghatározásra kerüljön.  

Az egyeztető fórum keretében tájékoztatás történt a már beadott pályázatról: 2016. június 29-én 
megnyílt az első INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program pályázati 
felhívása. A természet és kultúra prioritási tengely forráskeretére került benyújtásra − a Kgy. 
határozatban foglaltak alapján − az Őrhalom - Vrbovka (Ipolyvarbó) közötti határmetszési pont 
fejlesztésére irányuló igény. A pályázó a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
(továbbiakban: Kft.) 1 millió Ft saját erő biztosítása mellett a pályázat keretében legfeljebb 20 
millió Ft erejéig vállalt térségi koordinációs feladatokat. A prioritási tengelyre beérkezett 
pályázatok alapján az igényelt összköltség nyolcszorosa a rendelkezésre álló forrásoknak. A 
pályázatok értékelése folyamatban van, várhatóan 2017 májusában kerülnek kiértesítésre a 
nyertesek.  

Az ülésen a korábban fejlesztési célként megjelenő Balassagyarmat – Koláre (Kóvár) közötti 
határmetszési pont tervezésének visszavonására irányuló nyilatkozat hangzott el Balassagyarmat 
város polgármestere részéről. 

A határmetszési pontok felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok vállalása tárgyú 21/2016. (IV. 28.) 
Kgy. határozatban foglaltak értelmében a Kormányhatározat 1. mellékletében meghatározott közúti 
kapcsolatok közül jelenleg további két határmetszési pont előkészítésében veszünk részt, melyek a 
foglalkoztatás és munkaerő mobilitás javítása érdekében megnyíló forráskeretre (3. prioritás) 
kerülhetnek benyújtásra. A pályázat kétfordulós lesz, az első forduló keretében az egyes 
fejlesztéseket megalapozó területi akciótervek elkészítése történik, melynek részletes feltételei még 
nem kerültek meghatározásra. A dokumentumok benyújtásának lehetősége várhatóan 2017. II. 
félévében megnyílik. A második forduló keretében – mely előreláthatóan 2018-ban kerül 
megnyitásra – a területi akciótervek alapján megalapozott, indokolt projektek kerülnek beadásra. 
Ezek alapján a projektgazdáknak forrásarányosan, közösen kell vállalniuk új munkahelyek 
teremtését. A területi akcióterveket az érintett területi szereplők és bevont szakértők közösen 
alakítják ki, melyben a megyei önkormányzatoknak célszerű koordináló szerepet ellátni.  

A Drégelypalánk – Ipel’ské Premostie (Ipolyhídvég) közúti kapcsolat esetében a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: NIF Zrt.) a sikeres közbeszerzési eljárás 
eredményeként a tervezési munkákat megkezdte. Drégelypalánk esetében problémaként 
jelentkezett, hogy a hídhoz vezető, építendő út természetvédelmi területen vezet keresztül. A 
tervezés során olyan megoldást szükséges alkalmazni, amely alapján a természetvédelmi 
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szakhatóság a fejlesztéshez hozzájárul, ennek hiányában az építési engedély az út megvalósítására 
nem adható ki, és ez a pályázat meghiúsulásához vezethet.  

A Hugyag – Kovacovce (Szécsénykovácsi) közötti közúti kapcsolat helyreállítása érdekében a 
feladatelrendelés megkérésére a levelet megküldtük az NFM részére, a feladatot a miniszter 
rendelheti el a NIF Zrt. felé, amely alapján a tervezés az erre elkülönített keret terhére valósulhat 
meg.  

Az érintett két fejlesztési pont esetén továbbra is koordinációs-, a területi akcióterv elkészítése során 
felmerülő feladatok ellátásában aktív részvétel történik a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 
részéről.  

A fentebb említett határmetszési pontok kialakítását Besztercebánya Megye Közgyűlése is 
támogatja, melyről a határozatok rendelkezésre állnak. Nehézséget jelent, hogy Besztercebánya 
Megye Önkormányzata és hivatala, valamint szervei nem részesülhetnek Európai Uniós 
forrásokban egy eljárás miatt, mely a szükséges források – önerő és az előfinanszírozás költségei – 
biztosítását veszélyeztetik. A forrásszükségletet várhatóan magasabb – minisztériumi – szinten 
fogja a szlovák fél biztosítani a sikeres, megvalósítható projektek érdekében.  

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására.  
 
 
Salgótarján, 2017. április 4. 
 

Skuczi Nándor 
 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
a határmetszési pontokat érintő intézkedésekről 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a határmetszési pontokat érintő intézkedésekről szóló 
tájékoztatást jóváhagyólag tudomásul veszi.  
A Közgyűlés utasítja elnökét és a megyei jegyzőt, hogy a fejlesztéseket megalapozó területi 
akciótervek helyzetéről, a projektek állapotáról folyamatosan tájékoztassák a testületet. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

  dr. Szabó József, megyei jegyző 
 
 

 
Salgótarján, 2017. április 20. 
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Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 


