
Megkezdődött az új sportöltöző építése 

Nógrádsipek Község Önkormányzata 2011 tavaszán pályázatot nyújtott be új sportöltöző építésére a 
Belügyminiszter 7/2011. (III.9.) BM rendelete alapján. A megpályázott összeg közel 20 millió Ft volt, amelyhez 
10% önerőt kell biztosítani. Tóth Andrásné varsányi tervező egy 26 méter hosszú, méter széles, összesen m2 
alapterületű új építésű sportöltözőt tervezett, amelynek tetőszerkezete úgy kerül kialakításra, hogy a jövőben a 
tetőtér beépíthető legyen.  
A tervek szerint az épületben egy-egy hazai és vendégöltöző, továbbá a játékvezetők öltözője, valamint 
közösségi tér, orvosi szoba, szertár lesz. Ezen kívül helyet kapnak a vizesblokkok, amelyek a régi öltözőből talán 
legjobban hiányoztak.  
A pályázatot 2011 nyarán bírálta el a Belügyminiszter és 17.639.000.- Ft-ot ítéltek meg az önkormányzat 
részére, amely a legmagasabb összeg volt Nógrád megyében. 
Az önkormányzat képviselő-testülete lefolytatta a közbeszerzési eljárást, amelynek keretében 3 vállalkozást 
keresett meg az építési munkálatok kivitelezésére. A legkedvezőbb árajánlatot Pifka József nógrádsipeki egyéni 
vállalkozó adta, ezért az önkormányzat 2011 decemberében vele kötött vállalkozási szerződést. 
A kivitelezési munkálatok már elkezdődtek a régi épület elbontásával, az alapozással és falazással.  
A befejezési határidő 2012. június 30.  
 
 

Zöld utat kapott a zöldtározó 

A történet még 2011. év elején kezdődött, amikor a képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be egy 
árvíztározó megépítésére a Rimóc-sipeki patakon. 2011 tavaszán elkészíttettük a terveket a Márkus és társai Kft-
vel és beadtuk a vízjogi létesítési engedély iránti kérelmünket a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre. Ezzel egyidejűleg benyújtottuk a pályázatot a tározó megépítésére 
az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez. 2011. augusztus 31-én döntés született a 
Nógrádsipeki záportározó megépítésére beadott pályázatunkról: az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési 
Tanács 173.980.432.- Ft támogatást ítélt meg a beruházásra. A pályázat 100%-os támogatottságú. A vízjogi 
létesítési engedély megszerzésével, valamint a tározó megvalósítási területét érintő ingatlanok megvásárlásával 
kapcsolatos kiadások képezték az önerőt mintegy 2,5 millió Ft összegben, amelyet a pályázatban nem tudtunk 
elszámolni. 2011 őszén rendeztük a tározóval érintett ingatlanok tulajdonviszonyait, az önkormányzat 
megvásárolta a tulajdonosoktól a beruházáshoz szükséges földterületeket. Időközben a Felügyelőség is kiadta a 
vízjogi létesítési engedélyt a tározóra, amely ún. zöldtározóként fog üzemelni. Ez azt jelenti, hogy állandó 
vízfelület nem alakulhat ki a tározóban, tehát amennyiben árvízi helyzet van, a gát felfogja a lezúduló 
csapadékot, majd azt a zsilipen keresztül olyan ütemben engedi le, amelyet a patakmeder biztonsággal el tud 
vezetni. Így nem kell attól tartani, hogy a gát bármikor is átszakadhat. A vízjogi létesítési engedély 2012. május 
6-án emelkedett jogerőre, így terveink szerint még az idén megvalósulhat a beruházás. 
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Indulhat az Árpád út felújítása 

2011. június 29-én „Nógrádsipek árvíz sújtotta település településrekonstrukciós fejlesztése” címmel 
benyújtottuk a pályázatot az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez. A pályázat kettő 
projektelemből állt: az 1. elem az Árpád út alsó és felső szakasza, valamint az 59. hrsz-ú út (Szoroska) 
pályaszerkezet cseréjét és teljes felújítását, valamint a csapadékvíz elvezetés kiépítését tartalmazta. A 2. 



projektelem keretében a Rákóczi úti vízelvezető árok burkolását valósítanánk meg a 359. hrsz-ú úttól 
(Kőkereszt) a 403. és 417. hrsz-ú (Rákóczi utat az Arany János úttal összekötő) utakig, amelyek új 
aszfaltburkolatot is kapnak. A megpályázott összeg 59.963.477.- Ft volt, ezt teljes egészében meg is ítélték 
önkormányzatunknak, amelyhez 3 millió Ft önrészt kell biztosítani.  
Az adminisztráció itt is megnehezítette dolgunkat, hiszen a csapadékvíz elvezetést érintő felújítást meg kellett 
terveztetni, amely alapján kérelmünkre a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség kiadta az engedélyt. A vízjogi engedély 2012. április 5-én emelkedett jogerőre, amely feltétele volt 
a támogatás lehívásának. A munkálatok – az Árpád úti lakosok legnagyobb örömére - várhatóan 2012 júniusában 
indulnak és legkésőbb szeptember 30-ig be is fejeződnek. 
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