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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DAOP-3.1.1/B-11 kódszámon pályázati felhívást 
tett közzé „önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” támogatására. A pályázat 
célja önkormányzati tulajdonú és kezelésű belterületi útszakaszok, belső tehermentesítő utak 
építése, fejlesztése, közlekedésbiztonsági célú átépítése, meglévő kiszolgáló utak gyűjtő úttá 
fejlesztése a közszolgáltatások könnyebb és gyorsabb elérése, valamint a központi lakott 
területek tehermentesítése érdekében. 
 A települési önkormányzat több önálló pályázatot is benyújthat, de legfeljebb egy, a 
pontszám szerinti rangsorban előrébb lévő pályázata kerülhet támogatásra. Az útberuházáshoz 
járdaépítés is csatlakozhat, az útépítésnek min. 500 méternek kell lennie. Az elismerhető 
költségeket a pályázati felhívás tartalmazza. A kiírás meghirdetésekor az elszámolható 
közkiadás finanszírozására rendelkezésre álló keretösszeg 2000 MFt. A támogatott pályázatok 
várható száma 20 db. Jelen kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető 
maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a. 
 Az igényelhető támogatás összege minimum 50 millió forint, maximum 250 millió 
forint, mértéke 90 %.  
 Pályázatot a Rákóczi út 61. számtól a Hőzső utcának a Szőlő utcai csomópontjáig (627 
fm) terjedő szakaszra tudunk jó támogatási eséllyel benyújtani. Megvalósulna az útszakasz 
5,5 m-es szélességűre való fejlesztése új aszfaltburkolattal, emellett a Rákóczi 61. számtól a 
Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézményig új gyalogjárda épülne, és zárt 
csapadékvíz-elvezetés, füvesítés, fásítás szerepel még a programban. 
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A pályázatot az alábbi táblázatban szereplő pénzügyi feltételekkel javasoljuk 
benyújtani. 
 

Bekerülési 
költség (Ft) 

Támogatási 
arány 

Támogatási 
összeg (Ft) 

Saját erő (Ft) 

79.540.000 90 % 71.586.000 7.754.000 
 

Az útfelújítás megvalósítását indokolja, hogy a Hőzső utca forgalmi rendjének 
egyirányúvá tétele miatt jelentősen megnőtt a jelzett útszakasz gépjármű forgalma, így annak 
állapota sokat romlott. A Tarhos, Bélmegyer, Vésztő irányából a Békés Megyei Tisza Kálmán 
Közoktatási Intézménybe autóbusszal bejáró diákok is ezen a járda nélküli szakaszon 
közelítik meg az intézményt. 

A pályázatok benyújtása 2011. szeptember 15. – 2012. január 30. között lehetséges. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

 
Békés Város Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DAOP-3.1.1/B-11 

kódszámú „önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” támogatási 
kiírására pályázatot nyújt be a Békés, Rákóczi út 61. számtól a Hőzső utcának a 
Szőlő utcai csomópontjáig terjedő útszakasz felújítására. A beruházás bekerülési 
költsége bruttó 79.540.000,- Ft, a megpályázott támogatás bruttó 71.586.000,- Ft, az 
összes költség 90 %-a. Békés Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges bruttó 
7.754.000,- Ft önerőt, az összes költség 10 %-át a 2012. évi költségvetésében 
biztosítja. 

 
 

Határid ő: Intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2011. augusztus 19. 

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

Jogi ellenjegyző 
 
 

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

 


