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Sorszám: IV/1 Tárgy:  Decentralizált pályázatok 
Döntéshozatal módja: 

Elıkészítette: Gál András osztályvezetı 
Mőszaki Osztály 

Minısített többség az SZMSZ 12. 
§ (4) bekezdés j.) pontja alapján 

Véleményezı 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2009. május 28-i rendkívüli ülésére 
 

 

Tisztelt Képviselı-testület! 

 A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács közzétette a 2009. évi decentralizált 
hazai forrás pályázatait (TEKI, TEUT, LEKI, CÉDE). Beadási határidı 2009. június 2. 
 Pályázati feltételek: 
1. TEKI (területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok): 

A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi döntéseihez rendelkezésre álló 
támogatási keret összege 1.121.600.000,-Ft, a támogatás mértéke 75-85%, legfeljebb 20 
millió forint. 
Támogatható célok: 
a) közbiztonságot szolgáló fejlesztések megvalósítása a közlekedésbiztonság és a 

bőnmegelızés területén (pl. buszöböl, körforgalom, jelzılámpás csomópont, térfigyelı 
rendszer, közterületi segélyhívó rendszer, polgárırségi infrastruktúra fejlesztése és 
eszközbeszerzés, járda), 

b) települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó külterületi – kapacitást nem növelı – 
szilárdburkolatú utak felújítása (termelı üzemek, nem mezıgazdasági jellegő pl. 
barnamezıs beruházások, külterületi életvitelszerő lakórészek, vállalkozásszintő termelı 
tevékenységet folytató tanyák, ipari parkok, temetık, önkormányzati tulajdonú 
intézmények stb. megközelítésének céljából), 

c) középületek főtésének, energiaellátásának korszerősítése megújuló energiaforrások 
felhasználásával; 

 
2. TEÚT (települési önkormányzati belterületi közutak burkolat felújításának, 

korszerősítésének támogatása): 
A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi döntéseihez rendelkezésre álló 

támogatási keret összege 745.600.000,- Ft, a támogatás mértéke 50-58%, max. 20 millió 
forint. 
Támogatható célok: 
A rendelkezésre álló támogatási keret terhére a Tanács támogatást nyújt a települési 
önkormányzatok törzsvagyonába tartozó belterületi közutak – kapacitást nem növelı – 
felújítására, korszerősítésére. 
Minden pályázat egy (esetleg több utcát magába foglaló, de megszakítás nélküli, egybefüggı, 
kivéve vasúttal vagy állami közúttal keresztezett utak) hálózati elemre vonatkozhat. 
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3. LEKI (a leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatásának támogatására): 
A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi döntéseihez rendelkezésre álló 

támogatási keret összege 910.900.000,- Ft, a támogatás mértéke 85-95%, max. 20-40 millió 
forint. 
Támogatható célok: 
a) a helyi önkormányzatok alapfeladatainak ellátása között meglévı színvonalbeli 

különbségek csökkentése érdekében a bel- és külterületen megvalósuló infrastruktúra 
fejlesztéséhez, kivéve a TEUT keretében támogatható tevékenységeket; 

b) a turizmushoz, a környezet- és a természetvédelemhez, a sporttevékenység gyakorlása 
infrastrukturális feltételrendszerének megteremtéséhez és idegenforgalmi jelentıségő 
rendezvényekhez kapcsolódó önkormányzati fejlesztésekhez; 

c) szociális földprogram megvalósításához, a program keretében megtermelt termékek 
piacra jutásához kapcsolódó fejlesztési költségeket is beleértve; 

 
4. CÉDE (önkormányzati fejlesztési feladatok támogatása területi kötöttség nélkül): 

A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2008. évi döntéseihez rendelkezésre álló 
támogatási keret összege 488.500.000,-Ft, a támogatás mértéke 65-85%, max. 20-40 millió 
forint. 
Támogatható célok: 
a) zöldterületek (pihenıparkok, vízfolyás partok, sport és szabadidıs célú területek) 

rekreációs célú megújítása, 

b) a helyi önkormányzat feladatellátása színvonalának javítását eredményezı fejlesztések, 
kivéve a TEUT keretében támogatható tevékenységeket; 

c) önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és 
eszközbeszerzése 

A rendelkezésre álló keret legalább 60%-a b) támogatási cél keretében meghatározott célokra 
fordítandó. 
 
A decentralizált kiírásokra javaslom, hogy az alábbi fejlesztésekkel nyújtsunk be pályázatot 
(zárójelben a becsült bruttó összköltség): 

1. TEKI:  - Rákóczi utcai járda felújítása (Széchenyi tér 9 – Szabó D. utcáig) 
(8.500 eFt) 

- Térfigyelı kamerarendszer kiépítése a kistérségi településekkel ( 
23.500 eFt) 

- Ludadi út felújítása (23.500 eFt) 

- Rosszerdıi út felújítása (23.500 eFt) 

- Kistérségi Székhelyiskola napkollektor építése (12.500 eFt) 

2. TEUT:   - Fürdısétány utca felújítása, (7.000 eFt) 

3. LEKI:  -Malomasszonykerti lakóövezet szennyvízvezetékének építése (44.584 
eFt) 

- Oncsai szennyvízvezeték II. ütem (15.000 eFt) 

   - Dánfoki Ifjúsági Tábor fejlesztése (23.500 eFt) 

   - Rendelıintézet parkoló bıvítése (12.250 eFt) 

4. CÉDE: - Játszóterek építése Fáy u. (5.000 eFt) 

-  Játszótér építése Kossuth 23. tömbbelsıben (5.000 eFt) 
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-  Párizsi grund kialakítása (4.000 eFt) 

-  Polg. Hivatal e-ügyintézésének elıkészítése (15.000 eFt) 

 

Határozati javaslat: 

A határozati javaslat a pontos költségek ismeretében a bizottsági ülés idıpontjáig kerül 
megfogalmazásra. 

Határid ı:                  Pályázat beadására 2009. június 2. 

Felelıs:                      Izsó Gábor polgármester 

 

 

Békés, 2009. május 25. 

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

Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 


