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Tisztelt Képviselő-testület! 

 A Dél-alföldi Operatív Program „Turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése” 
DAOP-2.1.1/J-12 kódszámmal pályázati felhívást jelentetett meg. Turisztikai célú 
kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása és fejlesztése, valamint Kerékpáros turisztikai 
szolgáltatások kialakítása és fejlesztése jogcímre javaslok pályázat benyújtását. A 
kerékpárforgalmi létesítményre csak a hozzá kapcsolódó szolgáltatásfejlesztéssel lehet 
pályázni. 
 
A projekt keretében egyrészt infrastruktúra fejlesztés, másrészt szolgáltatásfejlesztés valósul 
meg. 
 
Infrastruktúra fejlesztés: 

 
Célja a hálózatosodás jelentős növelése.  
Eszköze:  
1. A belvárosi kerékpárút hálózat hiányzó 

elemeinek kiépítése, a meglévő, de nem 
korszerű, vagy rossz műszaki állapotú szakaszok 
korszerűsítése, szélesítése, javítása, cseréje. 
Kiemelt cél a dánfoki üdülőterület és turisztikai 
szolgáltató központ kerékpáros hálózatba 
bekötése különböző kerékpárforgalmi 
létesítmények és kerékpárforgalmi szabályozó 
elemek használatával. 

 
2. Kerékpáros pihenőhelyek kiépítése külterületen 

(a szomszédos településekre vezető jelentősebb 
kerékpáros útvonalak mentén, összesen kb. 4 db) 
és belterületen (a város szívében, a kerékpárút 
hálózat egyik jelentős csomópontjában és 
dánfokon, az üdülőközpontban). Műszaki 
tartalmuk: külterület: fedett beülő paddal és 
asztallal, kukák, kerékpártámaszok, információs 
táblák, belterület: köztéri WC vandálbiztos 
kivitelben, fedett beülő paddal és asztallal, 
kukák, kerékpártámaszok, információs táblák, elektromos kerékpár töltőhely. 
Kerékpárosok által használt útszakaszokra vonatkozóan a közlekedési szabályok 
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újragondolása (sebességhatár, elsőbbségi viszonyok, egyirányú utcák megnyitása 
kerékpárosoknak, lakó-pihenő övezet, stb.) 

 
3. Kerékpártámaszok telepítése turisztikai látnivalóknál (meglévő kapacitások bővítése, 

elavult támaszok cseréje) 
 

4. Volt Fekete-Körös híd támfalának feltárása, 
bemutatása 
 
 
 
 
 
 
 

5. KRESZ pálya építése a Dánfoki Ifjúsági 
Táborban a kerékpározás alapvető elsajátítása, a 
KRESZ szabályok megismerése érdekében  
Eredménye: kerékpárforgalmi létesítmények 
hosszának növekedése, kerékpárosok 
biztonságának jelentős növekedése, forgalom és 
látogatottság növekedése, végső soron a lakosság 
egészségtudatosságának növekedése. 

 
Szolgáltatás-fejlesztés: 
 

Célja: a kerékpárral érkezők számára olyan alapvető szolgáltatások biztosítása, melyek 
szükségesek a kerékpáros turizmus megerősödéséhez, és más területeken már bejáratott, 
ismert és eredményeket hozó szolgáltatások. 
Eszköze: az alábbi szolgáltatásokat tervezzük megvalósítani: 
- ingyen wifi, 
- információs tábla rendszer (térképek, szolgáltatói elérhetőségek, látványosságok, 

útvonaltervek, QR kódok, melyekkel bővebb turisztikai információk érhetőek el) 
- útirányjelző tábla rendszer 
- elektromos kerékpár töltőhely 
- kerékpáros információk feltöltése a danfok.hu weboldalra, 
- Körösök Völgye kerékpáros túraútvonalak összegyűjtése és felvezetése egységes 

térképre, ami letölthető és papír alapú formában is elkészül és a szolgáltatói pontokon 
elhelyezésre kerül 

- szálláshelyek felszerelése alapszintű szerviz- és javítócsomaggal 
- ajánlások kidolgozása a kerékpárosbarát szálláshely minősítés megszerzésére, ezek 

eljuttatása a szálláshelyekre, a minősítéshez díjmentes tanácsadás biztosítása, 
- kerékpáros helyi civil szervezetek felszerelése úti szerviz- és javítócsomaggal,  
- dánfoki üdülőterületen kerékpárok gumijának felfújására és guminyomásának 

ellenőrzésére alkalmas kompresszor beszerzése, 
- kölcsönözhető kerékpárok vásárlása és felszerelése marketingelemekkel, 
- best practices megosztása más turisztikai szolgáltatókkal, 
- együttműködés szervizekkel, 

 
A pályázat utófinanszírozású, 25 % előleg lehívási lehetőséggel. A támogatás 

intenzitása 100 %, a megpályázni kívánt támogatási összeg 288.912.300,- Ft. Kérem az 
alábbi határozati javaslat elfogadását. 
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Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Dél-alföldi Operatív Program 
„Turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése” DAOP-2.1.1/J-12 kódszámú 
pályázati kiírásra „Körösök Völgye márkanévhez kapcsolódó turisztikai célú 
kerékpáros infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés” beruházással. 
A beruházás bruttó bekerülési költsége 288.912.300,-Ft, a megpályázott támogatás 
288.912.300,-Ft, az összköltség 100 %-a, önerő biztosítása nem szükséges. 

 

Határid ő: pályázat beadására 2012. október 31. 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2012. augusztus 24. 
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