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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület pályázatot kíván benyújtani a Magyarország-
Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (2007-2013) HURO/1001 sz. pályázati 
felhívás 1.1.3 tervek és tanulmányok készítése tevékenységi területére „Turisztikai célú 
kerékpárút hálózat tervezése a Körösök Völgyében” címmel, turisztikai célú kerékpárút 
engedélyes és kiviteli tervének elkészítésére. 
 
A projekt részletei: 
 
Főpályázó: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület (Vezető Partner) 
 
Partnerek:  

• Zerind Önkormányzata (Határon túli Partner) 
• KÖRKÖVIZIG (Támogató Partner) 

 
Projekt tervezett időtartama: 2011. július 1. – 2012. június 30. (12 hónap) 
 
A projekt tartalma:  
A projekt célja közvetlen kerékpáros összeköttetés biztosítása Köröstarcsa, Mezőberény, 
Békés, Doboz, Békéscsaba, Gyula, Zerind, Tamáshida, Tőzmiske, Ágya, Kisjenő, Vadász, 
Simonyifalva települések között. A nyomvonal elsősorban a Körösök Völgye folyóihoz 
illeszkedve (Fekete-Körös, Fehér-Körös, Kettős-Körös és Békés, Békéscsaba, Gyula 
városokat összekötő Élővíz-csatorna) teremt lehetőséget a határmenti települések 
környezetbarát megközelíthetőségére, elősegíti a határon átmenő utasforgalom növelését és az 
aktív turisztikai ágazat kerékpáros részének térségi fejlesztését. 
 
A projektben meghatározott tevékenységek: 

−  Meglévő kerékpárutak felújítási, korszerűsítési terveinek elkészítése, 
−  Új kerékpárutak megtervezése: engedélyezési tervdokumentáció, 
−  Kiviteli terv készítése, 
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Békés Várost érintő műszaki tartalom: 
17 500 m hosszú nyomvonal tervezését terveztük Békés Város bel- és külterületén. A 
tervezési munka alapja, hogy a Körösök-mente regionális kerékpárutat, mely a Kettős-Körös 
bal oldali töltéskoronáján fut végig, burkolattal kívánjuk ellátni. Mivel a pályázat turisztikai 
fejlesztési célú, és városunk feltétlen érdeke, hogy értékeinket megmutassuk a térségbe érkező 
vendégeknek, ezért célunk, hogy a Körösök-mente regionális kerékpárúton közlekedőket a 
belvárosba becsábítsuk, hogy Békést megismerjék, és hogy fogyasszanak. Ezért a pályázat 
keretén belül megtervezésre kerül a bevezető kerékpárút szakasz is a Kőrösi Csoma u. – 
Vashalom u. – Teleki u. – Széchenyi tér nyomvonalon. A szakasz a Kettős-Körös töltéséről 
lefutó burkolattól indul és a fenti nyomvonalon a földhivatal előtt futó kerékpárútba, illetve a 
470. sz. közúton lévő, Múzeum köz folytatását képező kerékpáros átkelőhelybe csatlakozik 
be. 
 
A projekt Bihar és Békés megye területén fejti ki gazdaságfejlesztő hatását. A terület 
természeti értékeinek és épített örökségeinek turisztikai célú kerékpárúttal történő 
összeköttetésével olyan turisztikai terméket lesz képes térségünk fejleszteni, amelyre alapozva 
számos más ágazat versenyképességét is növelhetjük. A kerékpárút hálózat összehangolt 
megtervezése és kiépítése a Körösök Völgyében élő lakosság, gazdasági szereplők közös 
érdeke. A nyomvonal figyelembe veszi az érintett települések vonatkozó stratégiáit, 
illeszkedik a KÖRKÖVIZIG fejlesztési terveihez és kapcsolódik a már meglévő, vagy 
kivitelezés alatt álló kerékpárutakhoz egyaránt.  
 
A projekt fenntarthatósága 
A projekt megvalósításának 12 hónapjában elkészülnek a műszaki kiviteli tervek és 
benyújtásra kerülnek a NKH-hoz engedélyezésre. Tapasztalatok szerint a műszaki tervek 
engedélyének jogerőre emelkedéséhez a benyújtást követően 1-2 év szükséges. Ezek alapján a 
kivitelezésre (engedélyes tervek birtokában) leghamarabb 2014. évben nyújthatunk be 
pályázatot. A kivitelezésre benyújtandó pályázat kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a jelen 
támogatási rendszerből kiindulva, a majdani pályázónak a KÖRKÖVIZIG-nek kell célszerűen 
lennie, mivel, mint állami közigazgatási szervezet és, mint a Körösök töltéseinek kezelője 
100%-os támogatási intenzitás mellett jogosult pályázni.  
 
A pályázat összköltsége:  500 000 € (tervezett!) 
Támogatási intenzitás:  95 % magyar oldalon és 98% román oldalon 
Szükséges önerő:  5 % és 2% 
A pályázat benyújtása:  2011. március 1.  
 
A pályázati dokumentációt a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület készíti el, melynek 
költségeit – az angol nyelvű fordítás költségein felül – az Egyesület finanszírozza. A pályázat 
benyújtásáig felmerülő előkészítési költséget, azaz az angol nyelvű fordítás költségét az 
érintett településeknek közösen kell finanszíroznia. Békés Város Önkormányzatát érintő 
előkészítési költség 80 €, azaz nyolcvan euró, amely összeg 95%-át nyertes pályázat esetén 
Békés Város Önkormányzata támogatásként utólagosan visszaigényelhet. 

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (2007-2013) 
sajátossága, hogy nem igényelhető úgynevezett szállítói kifizetés, hanem a támogatásban 
részesülő partnereknek előfinanszírozniuk kell a rájuk eső költség 100%-át, és ezt követően 
negyedévente kifizetési kérelem formájában a költségek 95%-át visszaigényelhetik. Ennek 
értelmében a tervezett költségvetésből Békés Város Önkormányzatát terhelő összes költség 
90.000 € (275 Ft/1 € árfolyamon átszámítva ez 24.750.000,- Ft) melyet 2012. évben 
előfinanszírozni szükséges, azaz a költségvetésbe tervezni kell.  
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Kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

1 . Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület a HURO/1001 számú pályázati felhívás, 1.1.3. Tervek és tanulmányok 
készítése tevékenységi területre benyújtandó „Turisztikai célú kerékpárút hálózat 
tervezése a Körösök völgyében” című pályázaton való részvételét támogatja. 
 
2. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat előkészítéséhez 
szükséges költségek Békésre jutó részét, legfeljebb 80 €-t biztosítja a 2011. évi 
költségvetésében, az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelete 6. mellékletében a fejlesztési céltartalék A/1. sorában. 
 
3. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati önerő Békésre jutó 
részét – nyertes pályázat esetén – 2012. évi költségvetésében legfeljebb 4 600 € összegben, 
a támogatási szerződés szerinti ütemezésben biztosítja. 

 
4. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat teljes költségvetésének 
Békésre jutó részét, nyertes pályázat esetén a 2012. költségvetésében, legfeljebb 90.000 € 
összegben, a támogatási szerződés szerinti ütemezésben előfinanszírozza, és nyertes 
pályázat esetén annak 95%-át támogatás formájában visszaigényli. 
 

Határid ő: a pályázat beadására 2011. március 1. 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2011. február 18. 

 
         Izsó Gábor 
        polgármester 
 
 
.....................................  

Jogi ellenjegyző 
 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyző 

 


