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Egyszerő szótöbbség 

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 Operatív Program keretén belül Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 
célra (DAOP-2009-3.1.2/A) pályázati felhívás jelent meg. A konstrukció célja a régióban 
helyi és helyközi hivatásforgalmi, közlekedési célú kerékpárforgalmi létesítmények építése, a 
régió kerékpáros közlekedési infrastruktúrájának kialakítása, bıvítése, a már meglévı elemek 
hálózatba szervezése környezetileg fenntartható módon. A támogatás maximális intenzitása 
esetünkben 95%. 
 Békés Város kül- és belterületén a kerékpározási lehetıségek igen jónak mondhatók, a 
kerékpárút-hálózat nagyon jó kiépítettségő. A balesetveszélyes közúti szakaszok mellett 
legtöbb helyen kerékpárút vagy kerékpáros sáv mőködik. Egy nagy kockázatú szakasz van a 
városban, ahol nem megoldott a biztonságos kerékpáros közlekedés: a Békéscsaba-Békés 
közti kerékpárút nincs összekötve a belterületi hálózattal. Erre a szakaszra lehet jelen felhívás 
keretében pályázni („Békés, 470. sz. fıút melletti kerékpárút befejezı szakasza”). A 
kivitelezés 2010. évben történhetne meg. 

A tervezett szakasz a 470. sz. fıút mentén épülne, a Szabadkai utcától (Békéscsaba-
Békés közti kerékpárút eleje) a Petıfi utcai kerékpárútig. A szakasszal Békés és a régió 
kerékpárút-hálózata nagymértékben bıvülne, hiszen a külterületi szakasz jelenleg nem része 
annak. 
 
 A fejlesztés költségei és forrásai az elızetes számítások alapján: 
 

 Költségnemek   Nettó költség (Ft)   ÁFA (Ft)   Bruttó költség 
(Ft)  

 tervezıi díj (el ıkészítés)                638 000                   127 600                   765 600     
 kiviteli munkák           55 000 962              13 750 241              68 751 203     
 szolgáltatások igénybevétele             1 900 000                    475 000                2 375 000     
 Összesen:           57 538 962              14 352 841              71 891 803     

 
  
   Ft  % 
önerı:            3 594 590     5,00% 
támogatás:          68 297 212     95,00% 
bekerülési költség:          71 891 803     100,00% 
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Határozati javaslat:, 

 

1. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be Dél-alföldi Operatív 
Program keretén belül Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése c. pályázati felhívásra 
(DAOP-2009-3.1.2/A) a Békés, 470. sz. fıút melletti kerékpárút befejezı szakaszának 
építésére. A pályázat tervezett összköltsége 71 891 803 Ft. A támogatás intenzitása az 
elismerhetı költségek 95 %-a, így a saját erı tervezett mértéke 3 594 590 Ft. 

Békés Város Önkormányzata a 3 594 590 Ft saját erıt 2010. évi költségvetésében 
biztosítja. 

 

Határid ı:        pályázat beadására 2009. június 4. 

Felelıs:            Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2009. május 26. 

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

Jogi ellenjegyzı 

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


