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Tisztelt Közgyűlés! 

Nógrád Megye Önkormányzata a 2007-2013-as uniós költségvetési ciklus során a 
Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program (a továbbiakban: HUSK) 
forrásának igénybevételével elkészíttette a „Hollókőtől-Murányig kerékpáron” kerékpárkörút 
terveit. 

A megye keleti határszélén Somoskőújfalutól induló kerékpárút Salgótarján érintésével 
Hollókőn keresztül Szécsényt felfűzve Ipolytarnócnál újra a szlovák határhoz kapcsolódna. 
Elsősorban turisztikai célú kerékpárútról van szó, mely önmagában is aktív szabadidőtöltésre 
indítja az idelátogatókat, de egyúttal összeköti a megye kiemelkedő idegenforgalmi 
célpontjait is. Egyes szakaszok esetében a helyi lakosok számára is kedvezőbb közlekedési 
feltételeket teremt a kerékpárút hálózat megvalósulása, a hivatásforgalom biztonságosabb 
útvonalon valósulhat meg.  

A 2014-2020-as Európai Uniós források adta lehetőséget kihasználva, elsősorban a határon 
átnyúló keret terhére –vizsgálva más operatív program forrásait is – kívánjuk a kerékpárút 
megvalósítását elérni. 

Ahhoz, hogy a projekt sikeres legyen, biztosítani kell a költséghatékonyság mellett a pályázat 
beadásához szükséges engedélyek rendelkezésre állását, illetve a jogszabályi megfelelőségen 
túl a legoptimálisabb útvonal kijelölését. A megtervezett kerékpárkörút nyomvonalát a 
előterjesztés mellékleteként csatolt ábra tartalmazza, melyen jelölésre került, hogy az egyes 
szakaszok hatósági eljárás szempontjából milyen kategóriában vannak: építési engedély nem 
szükséges, építési engedély szükséges és rendelkezik vele adott szakaszra vonatkozó terv 
(esetleg meghosszabbítása folyamatban van), illetve az engedélyezési eljárás felfüggesztéssel 
érintett útvonal, mely esetben a terv felülvizsgálata, korrigálása mindenképpen szükséges. 

Tekintettel arra, hogy a meglévő tervek több évvel ezelőtt készültek, célszerű a hatósági 
eljárással nem érintett szakaszok felülvizsgálata.   

A műszaki terveket a pályázat keretében egy budapesti székhelyű cég, a VIA FUTURA Kft. 
készítette el, azonban a tervezési díj kifizetésével a pályázat feltételrendszerével összhangban 
minden, a tervezés során létrejött szellemi terméket érintő jogáról lemondott.  

Az egyes hatósági eljárások esetén előnyt jelenthet az ilyen ügyekben szerzett jártasság, 
illetve a nyomvonalak felülvizsgálata esetén érdemes a megyei adottságokat, viszonyokat 
ismerő műszaki szakembergárda bevonása. 

A kerékpárkörút megvalósulását szolgáló pályázat feltételeinek minél szélesebb körű 
teljesülése érdekében az alábbi feladatokat szükséges elvégezni: 

1. Engedéllyel rendelkező szakaszok esetén az engedélyek meghosszabbításához 
szükséges hatósági eljárás lefolytatása; 

2. Engedélyezésre beadott szakaszok esetében a nyomvonal felülvizsgálata, javaslat 
formálása az érintett szakasz megvalósítására – engedély megszerzésére; 

3. Engedélyes tevékenységgel nem érintett szakaszok felülvizsgálata, időmúlásra 
tekintettel módosítási javaslatok megfogalmazása 
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Az 1. és 2. pontok teljesülésének hiánya közvetlen akadályát jelenthetik a sikeres 
forrásszerzésnek, a 3. relatív akadály.  

E feladatok elvégzése az alábbiakban részletezett munkák megrendelését igényli: 

1. Meglévő építési engedélyek meghosszabbításában való közreműködés: 

- Szécsény, Kossuth úton kerékpársáv építését engedélyező, 
N-KF/UO/NS/B/19//20/2011. sz. határozat érvényességi idejének meghosz-
szabbítása: 
o közműnyilatkozatok, közútkezelői hozzájárulások beszerzése, az ezekért 

fizetendő díjakkal, valamint az ehhez szükséges tervdokumentáció 
összeállításával (kb. 10-15db nyilatkozat beszerzése); 

o érintettek körének összeállítása Takarnetes tulajdonlap és térképmásolat 
alapján, melyet Megrendelő bocsát rendelkezésre, illetve szükség szerint az 
ingatlanmegosztási vázrajz felülvizsgálatával, változtatásával. 

 
- Rimóc, Bem apó utca és Petőfi Sándor utca közötti út és vasbeton kerethíd építését 

engedélyező, N-KF/UO/NS/B/7/16/2011. sz. határozat érvényességi idejének 
meghosszabbítása: 
o közműnyilatkozatok, közútkezelői hozzájárulások beszerzése, az ezekért 

fizetendő díjakkal, valamint az ehhez szükséges tervdokumentáció 
összeállításával (kb. 10-15db nyilatkozat beszerzése); 

o érintettek körének összeállítása Takarnetes tulajdonlap és térképmásolat 
alapján, melyet Megrendelő bocsát rendelkezésre, illetve szükség szerint az 
ingatlanmegosztási vázrajz felülvizsgálatával, változtatásával.  
 

- Somoskőújfalu, Köztársaság út építését engedélyező, N-KF/UO/NS/B/3/16/2011. 
sz. határozat érvényességi idejének meghosszabbítása: 
o közműnyilatkozatok, közútkezelői hozzájárulások beszerzése az ezekért 

fizetendő díjakkal, valamint az ehhez szükséges tervdokumentáció 
összeállításával (kb. 10-15db nyilatkozat beszerzése);  

o érintettek körének összeállítása Takarnetes tulajdonlap és térképmásolat 
alapján, melyet Megrendelő bocsát rendelkezésre, illetve szükség szerint az 
ingatlanmegosztási vázrajz felülvizsgálatával, változtatásával.  
 

2. Felfüggesztett építési engedélyezési eljárásokban való közreműködés: 
- a felfüggesztés indokainak vizsgálata, szükséges teendők meghatározása, ezek 

költségigényére költségbecslés elkészítése az alábbi szakaszokra; 
- szükség esetén új nyomvonal, vagy új műszaki megoldás, vagy keresztmetszeti 

kialakítás javaslatának elkészítése, alternatívák vizsgálata, alternatívák 
összehasonlítása gazdasági és forgalomtechnikai szempontokból, ezek 
költségbecslése: 
o Zsunypuszta – Kisbárkány között létesítendő kerékpárút; 
o Salgótarján déli kerékpárút szakasz a 21135 sz. útcsatlakozástól a meglévő 

kerékpárútig; 
o Salgótarján – Somoskőújfalu között létesítendő kerékpárút a 21. sz. főút 

mentén; 
o Somoskőújfalu belterületi szakasz a 21 sz. főút és a 23103 sz. út között; 

 
3. Hollókőtől Murányig kerékpárút hálózat magyarországi szakaszának áttekintése, 

értékelése, kapcsolódási lehetősége a megépült, vagy építés alatt álló kerékpárút 
szakaszokhoz, megtervezett szakaszok felülvizsgálata, javaslat felújításra, 
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ésszerűsítésre, szükséges teendők meghatározása a kiírásra kerülő pályázatokhoz, 
tájékoztató költségbecslés elkészítésével. 

 
A felsorolt munkák és a különféle engedélyezési és hatósági eljárási díjak (térképmásolatok, 
tulajdoni lapok) hozzávetőlegesen 3,5 M Ft költséget jelentenek Önkormányzatunk számára a 
bekért indikatív ajánlat szerint. 
 
A tervezési árajánlat nem tartalmazza az építési engedélyek eljárási díjait, szakhatósági 
díjakat és az engedélyezés során egyéb felmerülő hatósági díjakat, valamint a 
térképmásolatok és tulajdonlapok díját. 
 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 

javaslat elfogadására. 

 

Salgótarján, 2015. december 2. 

 

Skuczi Nándor 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
a Hollókőtől-Murányig kerékpárúttal kapcsolatos egyes döntések meghozatalára 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hollókőtől-Murányig kerékpárúttal 

kapcsolatban eddig megtett intézkedéseket jóváhagyólag tudomásul veszi.  
A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Hollókőtől Murányig kerékpárkörút teljes 
tervdokumentációjának műszaki és jogi felülvizsgálata, valamint a szükséges hatósági 
eljárások lebonyolítása szakértői megbízás útján kerüljön ellátásra, amennyiben a 
szükséges forrás fedezete rendelkezésre áll. 
 

2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a projekt továbbfolytatásához szükséges 
többletforrások igénylése érdekében járjon el, a bevételek realizálásától függően a 
2016. évi költségvetésbe a feladatokat tervezze be. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2015. december 17. 
 

Skuczi Nándor  
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 

 



000 

22 sz. út 38+228 – 40+795 
kmsz. 
Építés alatt 
(2015. évi befejezés) 

2205 sz. út 0+000 – 25+124 
kmsz. 
Meglévő kisforgalmú állami 
úton táblázás, felfestés 

22 sz. út 40+795 – 41+100 
kmsz. 
Építési engedéllyel rendelkezik. 

2122 sz. út 0+000 – 0+425 
kmsz. 
Kerékpársáv kijelölése, 
szegélyépítés 

21132 sz. út 0+000 – 0+144 kmsz. 
és 21133 sz. út 0+000 – 3+490 
kmsz. 
Meglévő kisforgalmú állami úton 
táblázás, felfestés (külterület) 
 

Rimóc község belterületén a 21133 sz. 
úton és önkormányzati utakon 
248m épített 
1720m kerékpársáv kijelölése 
 

Rimóc – Hollókő között meglévő 
kerékpárút 4615m hosszon, 
felújítása indokolt 
 

Hollókő község belterületén 
önkormányzati úton és a 21146 sz. úton  
1720m kijelölés, felfestés 
 

Hollókő – Zsunypuszta között mezőgazdasági út 
építésével, 1515m 
Építési engedély meghosszabbítása folyamatban 
 

Zsunypuszta belterületén  
450m kijelölés 
 

Zsunypuszta – Kisbárkány (Bedepuszta) 
között építés volt tervezve, de nem kapott 
engedélyt, nyomvonal újragondolása 
javasolt 

Kisbárány (Bedepuszta) – Márkháza – 
Nagykeresztúr – 21 sz. fkl. út 
meglévő önkormányzati és 21135 sz. állami 
úton táblázás, kijelölés 

21 sz. fkl út és 211 sz. út mellett 8660m 
hosszon megépült ill. 2015. évben épül 
meg 

211 sz. út mellett 1660m 
hosszon 
Építési engedéllyel rendelkezik. 

Somoskőújfalu külterületén építési 
engedély felfüggesztve, engedélyezési 
eljárás folytatható 

Somoskőújfalu belterületén az 
Országhatárig felfestés 

Helyszínrajz I.   H-1 

Folytatódik a H-2 tervlapon 

22 sz. út 14+568 – 38+228 
kmsz. 
Építési engedélyezési tervvel 
rendelkezik. Szécsényi szakasz 
engedéllyel rendelkezik, egyéb 
szakaszok engedély lejárt, de 
újra megkérhető. 
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