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Sorszám: 3. 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 

2008. május 13-i rendkívüli ülésére 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 

 A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács közzétette a 2008. évi decentralizált 
hazai forrás pályázatait (HÖF-TEKI, TEUT, LEKI, HÖF-CÉDE). Beadási határidı 2008. 
május 15. 
 Pályázati feltételek: 
1. HÖF-TEKI (területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések): 

A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2008. évi döntéseihez rendelkezésre álló 
támogatási keret összege 866 028 420 Ft, a támogatás mértéke 70-90%, legfeljebb 20 millió 
forint. 
Támogatható célok: 
a) közterületek akadálymentesítésére a ROP városi rangú településeinek akcióterületein kívül, 

illetve községekben; 
b) helyi közterületek és közbiztonság fejlesztésére: 

ba) önkormányzati tulajdonban lévı közterületi illemhelyek kialakítása és felújítása; 
bb) tájékoztatást elısegítı információs rendszerek fejlesztése (különösen: utcanév táblák, 

információs táblák, útbaigazító táblák, térképek); 
bc) zajvédı gátak, falak, fasorok kialakítása; 
bd) 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, kerékpárút, járda); 

be) 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) településrendezési eszközök, valamint települési környezetvédelmi programok és tervek, 
területrendezési tervek, a közös egyszerősített településszerkezeti tervek készítésére; 

d) közvilágítás energiatakarékos megoldására (pl. hiányzó közvilágítás kiépítése, meglévı 
korszerősítése); 

e) tájjellegő hagyományokat és kulturális örökséget jelentı épületek és mőemlékek 
megırzése, bemutathatóvá tételére, a közösség szempontjából értékes funkciókkal történı 
megtöltésére; 
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2. TEÚT (települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat 
felújítására): 
A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2008. évi döntéseihez rendelkezésre álló 

támogatási keret összege 707 200 000,- Ft, a támogatás mértéke 50-58%, max. 20 millió 
forint. 
Támogatható célok: 
1. A támogatás célja a települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó belterületi - 

kapacitást nem növelı - szilárd burkolatú közutak felújításának támogatása. 
2. Ezen munkálatok elsısorban nem engedély kötelesek, de ha szükséges a 15/2000. (XI.16.) 

KöViM rendelet 4. §-a alapján a közlekedési hatóság engedélyét be kell szerezni. 
3. Minden pályázat egy (esetleg több utcát magába foglaló, de megszakítás nélküli, 

egybefüggı) hálózati elemre vonatkozhat. 
4. Szilárd burkolatú útnak tekintendı az aszfalt, az aszfaltmakadám, az itatott makadám, a 

beton, betonkı és a kockakı burkolat. 
 
3. HÖF-LEKI (a leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatását szolgáló 

fejlesztések támogatásának): 
A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2008. évi döntéseihez rendelkezésre álló 

támogatási keret összege 900.500.000,- Ft, a támogatás mértéke 80-90%, max. 20 millió 
forint. 
Támogatható célok: 
a) a helyi önkormányzatok alapfeladatainak ellátása között meglévı színvonalbeli 

különbségek csökkentése érdekében, a bel- és külterületen megvalósuló humán-
infrastruktúra, illetve termelı infrastruktúra fejlesztéséhez, kivéve belterületi szilárd 
burkolatú közutak felújítására; 

b) a turizmushoz, a környezet- és a természetvédelemhez, a sporttevékenység gyakorlása 
infrastrukturális feltételrendszerének megteremtéséhez, valamint a szociális 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó önkormányzati fejlesztésekhez; 

c) helyi piacok, vásárcsarnokok fejlesztéséhez, bıvítéséhez; 
d) teleházak kialakítását szolgáló fejlesztésekhez; 
 
4. HÖF-CÉDE (céljellegő decentralizált támogatás): 

A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2008. évi döntéseihez rendelkezésre álló 
támogatási keret összege 383.049.185 Ft, a támogatás mértéke 60-90%, max. 20 millió forint. 
Támogatható célok: 
a) épített és természeti környezet védelme, fejlesztése: 

aa) 5000-25000 fı állandó lakosságszámú településeken zöldterületek rekreációs célú 
megújítása (pihenıpark, sport, szabadidıs célú terület); 

ab) pincék, természetes partfalak és földcsuszamlások megelızı jellegő 
veszélyelhárítása állami és önkormányzati tulajdon esetén; 

ac) játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek 
megfelelı köztéri játszóterek bıvítése, felújítása; 

b) a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményezı 
fejlesztésekhez; 

c) céltámogatással megvalósuló fejlesztésekhez; 
d) a csapadékvizek által okozott terhelések csökkentése szőrımezık, vízminıség-védelmi 

tározók, hordalékfogó mőtárgyak építése által. 
 
A decentralizált kiírásokra javaslom, hogy az alábbi fejlesztésekkel nyújtsunk be pályázatot 
(zárójelben a becsült bruttó összköltség): 

1. HÖF-TEKI:  - Nem javaslom pályázat benyújtását 
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2. TEUT:   - Dánfoki út a Kırösi Cs. Sándor utca végétıl Dánfokig (20.000 eFt) 

- Sas utca felújítása (11.000 eFt) 

- Lengyel L. utca a Kecskemétitıl a körgátig (5.200 eFt) 

3. LEKI:  -Malomasszonykerti lakóövezet ivóvízvezetékének építése (20.000 eFt) 

- Gızmalomsortól Gyepmesteri telepig útfelújítás (18.000 eFt) 

   - Oncsai szennyvízvezeték I. ütem (20.000 eFt) 

   - Dánfoki szabadstrand kialakítása (22.000 eFt) 

   - Piac parkoló bıvítése (9.400 eFt) 

4. HÖF-CÉDE: - Játszóterek bıvítése, felújítása (6.000 eFt) 

 

Határozati javaslat: 

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

Határid ı:                  Pályázat beadására 

Felelıs:                      Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2008. május 9. 

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

Jogi ellenjegyzı 

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


