Folytatódik a munka a Ipoly-hidak újjáépítése és a hozzájuk kapcsolódó pályázatok
megvalósítása érdekében
Talán sokaknak furcsának tűnik, hogy ebben a válságos időben, amikor mindenkit arra bíztatnak,
hogy a lehető legjobban csökkentse az emberi érintkezések és a találkozások számát, mi azon
dolgozunk, hogy bővítsük a határon átnyúló mobilitás és együttműködés lehetőségét. Bízunk
benne, hogy a jelenlegi járványhelyzet mielőbb véget ér, és akkor még nagyobb jelentőséget kap
a gazdaság újraindítása, a kulturális és társadalmi kapcsolatok visszaállítása és fellendítése. Ezért
fontos, hogy az múlt évben elkezdett pályázatok a korlátozások okozta nehézségek ellenére se
álljanak le és folytatódjon a munka.
A kitűzött célok elérése érdekében októberben a járványügyi előírások betartása mellett,
Balassagyarmaton tanácskoztak „ÚJ MUNKAHELYEK TEREMTÉSE AZ IPOLY VÖLGYÉBEN
ÉPÍTŐIPARI KÖRNYEZETBARÁT FEJLESZTÉSEK ÁLTAL” elnevezésű foglalkoztatási akcióterv (TAPE
JOBS) keretén belül megvalósuló pályázatok partnerei. A TAPE megvalósítását és
menedzsmentéjét a fejlesztési ügynökség biztosítja. A megbeszélésen elsősorban áttekintettük a
TAPE megvalósításának előrehaladását, majd a vállalkozásfejlesztési projekt megvalósításának
helyzetét vitattuk meg. A „Technológiai fejlesztések a munkahelyteremtés és a fenntartható
fejlődés érdekében” c. pályázatban annak ellenére, hogy mindkét projekt partner az építőiparban
tevékenykedik, egymásnak nem konkurensei, hanem tevékenységeik (magas- és mélyépítészet)
sokkal inkább kiegészítő jellegűek. A megvalósítás során mindkét partnernél jelentős fejlesztésekre
kerül sor. A vállalkozások számára is nagyon fontos az új környezetbarát megoldások bevezetése,
ami megfelel a környezetvédelmi és fenntarthatósági követelményeknek, és egyben a cégek
számára gazdasági hasznot is hoz. A tervezett fejlesztések a vállalkozások hatékonyságának
növelése mellett új munkahelyek teremtését is támogatják. Balassagyarmaton már befejezéséhez
közeledik a Green Goes Kft. gyártócsarnokának építése. A kéthektáros telephely komplex
fejlesztésén kívül sor kerül még az eszközpark fejlesztésére is. Zöldhulladék előkészítő, feldolgozó
és brikettáló gépsor beszerzésére, illetve nehézgép szerviz felszerelésére és 50 tonnás hídmérleg
megvásárlásra is sor kerül. A partnerszervezet, a nagykürtösi székhelyű J-Stav s.r.o. jelenleg az
építési és bontási munkák során keletkezett építőipari hulladékot egy külső szolgáltató
segítségével számolja fel, ami sem gazdasági, sem pedig környezetvédelmi szempontból nem
ideális megoldás. Mivel a cég jelenleg nem rendelkezik ezt a célt szolgáló berendezésekkel, ezért a
pályázati támogatás segítségével mobil, az építkezési hulladék feldolgozására alkalmas
zúzóberendezést, annak szállítására alkalma utánfutót, a törmelék felrakásához szükséges
lánctalpas kotrógépet, valamint az épületek bontására szolgáló berendezést fog vásárolni. A gépek
beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megvalósult, jelenleg annak ellenőrzése folyik.
Ennek befejeztével kerülhet sor a környezetbarát technológiák beszerzésére.
2021 januárjában indul a foglalkoztatási akcióterv negyedik pályázata, amely a munkaerőpiaci
igényeknek megfelelő építőipari gyakorlati képzést hivatott biztosítani. A projekt partnerek, a
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Kékkőben működő Összevont Középiskola és a ballassagyarmati székhelyű Határmenti Régió
Fejlesztéséért Alapítvány tevékenységükkel a foglalkoztatottság növelését kívánják támogatni. A
projekt a hasznosítható tudás, a szakma gyakorlat megszerzésének lehetőségén túl, felhívja a
pályaválasztók és szüleik figyelmét arra, hogy az építőipari szakmunka mára már a hiányszakmák
közé tartozik, amely az ügyes szakembereknek versenyképes fizetést és érvényesülési lehetőséget
biztosít. Nem elhanyagolható tény, hogy a járványhelyzetben az építőipar azon kevés iparág közé
tartozik, amelyet a termeléskiesés, illetve a teljes leállás elkerült. A pályázat indítása előtt fontos
volt a tevékenységek, a költségvetés, illetve a projekt megvalósításának ütemezésének
összehangolása.
Annak ellenére, hogy a megbeszélésen utolsóként tárgyaltuk az Ipoly-hidak újjáépítését, ezek
jelentősége kulcsfontosságú. Bár az Ipolyhidvég - Drégelypalánk híd megépítése egy másik
foglalkoztatási akcióterv részét képezi, nem célszerű a két beruházást külön-külön tárgyalni, így a
projekt csapathoz Ipolyvarbó polgármesterét követve csatlakozott Ipolyhidvég vezetője is. A két
híd építésének előkészítése párhuzamosan halad, ugyanozok a feladatok és hasonló kihívások
állnak előttünk. A jelenlegi időszakra sokkal inkább a nagy figyelmet és sok időt igénylő
háttérmunka, mint a látványos előrehaladás jellemző. Már hónapok a magyarországi partner, a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel együttműködve dolgozunk a közbeszerzési dokumentáció
elkészítésén. Bár a kormányközi megállapodás értelmében magát az eljárást a magyarországi
törvényeknek megfelelően a NIF Zrt. biztosítja, szükséges, hogy a tender dokumentáció, a
kivitelezői szerződéstervezet és az alátámasztó dokumentumok megfeleljenek a szlovák
előírásoknak is. Az egyeztetés során tisztáztuk a még nyitott kérdéseket és előreláthatólag
novemberben mindkét híd esetében sor kerülhet a közbeszerzési felhívás meghirdetésére. Annak
ellenére, hogy az Ipolyvarbó-Őrhalom híd esetében egy jóváhagyási eljárás nem szükséges, így pár
nappal hamarább meg lehetne indítani az eljárást, az érintett felek megegyeztek abban, hogy a két
híd közbeszerzése egymással párhuzamosan zajlik majd. Mivel nemzetközi eljárásról van szó, a
folyamat előreláthatólag több hónapot fog iénybe venni.
Sajnos a járványhelyzetre való tekintettel az idén őszre tervezett Ipoly-híd alapkőletétel nem
valósulhatott meg. Az érintett polgármesterekkel megegyeztünk, hogy jövő tavasszal, amint az
árvíz-, illetve a járványhelyzet megengedi, megtartjuk a ceremóniát.
Minden nehézség ellenére bizakodóak vagyunk, és már nagyon készülünk, hogy az összes TAPEprojektben az elmaradt nyilvános eseményeket mielőbb pótolhatjuk. Meggyőződésem, hogy
mindnyájunknak nagy szüksége van arra, hogy a nap mint nap ránk zúduló, kedvezőtlen híráradat
után újra együtt örüljünk és egymást támogatva tegyük szebbé és élhetőbbé az Ipolymentét.
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