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Tisztelt Képviselı-testület! 

 A DAREH Önkormányzati Társulás pályázott nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv Környezet és Energetikai Operatív Program támogatási rendszeren belül a KEOP-2.3.0/1F 
pályázathoz a „Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációjára”. A pályázat összköltsége 
meghaladta a 10 Milliárd forintot, ezért két ütemben történt a benyújtása. 
 A pályázat kétfordulós, az elsı fordulóban kellett bemutatni a régióban mőködı és a már 
bezárt lerakók állapotát, illetve egy elızetes megvalósíthatósági tanulmánytervet, amely tartalmazta 
a megvalósítás becsült költségeit és ütemezését. A közös pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. 
A megítélt támogatás összege az I. ütemnél 144.622.451,- Ft, melyhez a Társulásnak 25.521.609,- 
millió forint önrészt kell biztosítani, mely 70,-Ft/fı önrész hozzájárulást jelent. A II. ütemnél a 
támogatás összege 152.334.884,- Ft, melyhez a Társulásnak 26.882.627,-Ft millió forint önrészt 
kell biztosítani, mely 75,-Ft/fı önrész hozzájárulást jelent. 
 A második fordulóban benyújtandó dokumentációk elkészítése a fentiekben részletezett 
támogatásból és a saját forrásból kerül finanszírozásra, amely a települési szilárd hulladéklerakók 
rekultivációs tevékenységének elvégzéséhez szükséges hatósági engedélyek beszerzését 
tartalmazza. A második forduló pozitív elbírálását követıen a megvalósításhoz 100 %-os 
támogatást nyújt az Európai Unió és a Magyar Állam. 
 A fentiek figyelembe vételével kérem a határozati javaslatok elfogadását. 
Határozati javaslat: 

1. Békés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a DAREH Társulás által benyújtott  
KEOP-2.3.0/1F kódszámú pályázat I. üteméhez szükséges önrészt, 70,-Ft x 21.949 fı 
(csatlakozáskor figyelembe vett lélekszám), azaz 1.536.430,- Ft összegben a 2009. évi 
költségvetési rendeletében biztosítja. 

2. Békés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a DAREH Társulás által benyújtott  
KEOP-2.3.0/1F kódszámú pályázat II. üteméhez szükséges önrészt, 75,-Ft x 21.949 fı 
(csatlakozáskor figyelembe vett lélekszám), azaz 1.646.175,- Ft összegben a 2009. évi 
költségvetési rendeletében biztosítja. 
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