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Tisztelt Képviselő-testület!
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program több pályázati felhívást is
megjelentetett. Ezek közül a TOP-3.1.1-15 kódszámú „Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés” és a TOP-5.2.1-15 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését
szolgáló helyi szintű komplex programok” felhívások beadási határideje 2016. március 31.
napja.
I. A TOP-3.1.1-15 felhívásra az alábbiak szerint lehet pályázatot benyújtani:
A) Kerékpárosbarát fejlesztés
a) Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása
kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével.
b) Települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész
közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása.
c) Országos közút teljes átkelési szakasza vagy annak egy funkcionális egysége mentén (pl.
településközpont és a település szélén egy lakóterület közötti szakasza) létesül kerékpáros
útvonal.
d) Lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti
kerékpárforgalmi útvonal kialakítása.
e) Közbringa-rendszer kiépítése, bővítése:
- a kötött gyűjtőhelyek, azaz a gyűjtőállomások kiépítése, meglévő rendszer bővítése;
- a közcélú kerékpárok beszerzése;
- a szükséges informatikai szolgáltatások beszerzése;
- bevezető és népszerűsítő kampány megvalósítása (közbringa kiépítése, fejlesztése
esetén a résztevékenység tervezése kötelező!);
- igény szerint a gyűjtőállomásokhoz kapcsolódó térfigyelő rendszer kiépítése;
- az üzemeltetéshez és karbantartáshoz szükséges infrastruktúra (pl.: ügyfélszolgálati
iroda, karbantartó műhely) kialakítása;
- a rendszer működtetéséhez szükséges logisztikai feladatot ellátó (alternatív
meghajtású vagy legalább Euro 6 besorolású) szállítójárművek beszerzése;
- Gyűjtőállomás(ok) környezetének kerékpárosbaráttá alakítása a gyűjtőállomás(ok)
akadálymentes és biztonságos kerékpáros és gyalogos megközelítése és elhagyása
érdekében (pl.: forgalomcsillapítás, kisebb építések, kijelölések, forgalomtechnikai
beavatkozások, szegélyek akadálymentesítése, stb.).
- A tevékenység kizárólag a beavatkozási területre vonatkozó A)a) tevékenység, azaz a
kerékpárosbarát település vagy településrész megvalósításával együtt támogatható a
kerékpáros közlekedés feltételeinek a megteremtésével.
B) Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés
a) Közlekedésbiztonsági beruházás:
- Pl.: gyalogátkelőhelyek és kerékpáros átvezetések kialakítása, kivilágítása, fejlesztése,
csomópontok forgalomlassító és csillapító átépítése, fejlesztése, kialakítása, települési kapuk
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kiépítése, közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása egyéb eszközökkel, forgalmi
sávok újraosztása, szűkítése, stb.
b) Forgalomcsillapítás a fenntartható települési közlekedés, valamint az élhetőbb városi,
települési környezet megteremtése érdekében.
Pl.:
- Építések, átépítések, bontások, forgalomtechnikai beavatkozások, zöldterületfejlesztés, forgalmi rend átalakítása, stb.
- Intelligens fenntartható városi, települési közlekedést elősegítő informatikai,
forgalomirányítási rendszerek fejlesztése, kialakítása.
- Települési parkolási rendszer infrastrukturális és/vagy informatikai korszerűsítése,
fejlesztése, kiépítése, amennyiben a beruházás hozzájárul a városközponti területeken
áthaladó meglévő gépjárműforgalom mértékének és sebességének a csökkentéséhez
(parkolóházak, mélygarázsok, parkolóhelyek, B+R-ek létesítése, kialakítása).
- Alternatív, elkerülő útvonalak létesítése.
c) Közterületi közlekedési felületek akadálymentesítése a fogyatékossággal élők vagy
bármilyen probléma miatt nehezen közlekedők mobilitásának, foglalkoztatottságának a
segítése érdekében
- Pl.: közösségi vagy egyéni közlekedésben, ahhoz kapcsolódóan, a mozgáskorlátozott vagy
problémás közlekedésű csoportok munkába jutásához és mindennapi közlekedéshez használt
infrastruktúra akadálymentes ki- és átalakításával.
d) Fenntartható közlekedési vagy mobilitási terv elkészítése.
A teljes rendelkezésre álló forrás összes elszámolható költség alapon megyei szinten
2.5 milliárd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5-7 db. A támogatási
kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül. A
projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 400 millió Ft lehet Az igényelhető vissza nem
térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 400 millió Ft. A támogatás
maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
Javasoljuk a pályázatot a Békés-Tarhos kerékpárút megépítési szándékával benyújtani.
A kerékpárút a Kettős-Körös folyó jobb partján indul és a 4238-as út északi oldalán, az út
melletti területen folytatódik és Tarhos település végéig tart. Hossza 6.585 fm, 2,0 méter
széles, aszfalt burkolatú, szegélykő és töltés nélkül épülne. A pályázatot Tarhos községgel
konzorciumban nyújtanánk be, Békés gesztorságával.
Az összes költség bruttó 399.718.953,-FtA pályázatot 100%-os támogatásra nyújtjuk
be, saját erőt nem igényel. A tervezett projekt előkészítési költség bruttó 19.939.000,-Ft,
ingatlan vásárlás költsége bruttó 5.000.000,-Ft, építési költség bruttó 339.999.955,-Ft, a
tartalékkeret bruttó 16.999.998,-Ft, a műszaki ellenőri szolgáltatás díja bruttó 2.540.000,-Ft, a
kötelező nyilvánosság biztosításának költsége bruttó 317.500,-Ft, a projektmenedzsment
költsége bruttó 7.620.000,-Ft, a marketing, kommunikációs költség 5.842.000,-Ft.
II. A TOP-5.2.1-15 felhívásra az alábbiak szerint lehet pályázatot benyújtani:
A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek
megteremtése céljából:
a) közösségfejlesztést célzó programok (beleértve hitéleti vonatkozású programokat
is);
b) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók;
c) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok;
d) a tervezett fejlesztéseket elfogadtató programok;
e) mediációs és antidiszkriminációs programok.
B) Folyamatos szociális munka megteremtése:
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a) pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás
szolgáltatás;
b) problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és
folyamatos felülvizsgálata;
c) szociális munkások a Felhívás céljaihoz illeszkedő segítő tevékenysége;
d) szociális munkások szupervíziója.
C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére:
a) munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, önálló jövedelemszerzésre való
képesség kialakítása, fejlesztése (kivéve foglalkoztatási programok);
b) foglalkoztatók felkészítését célzó programok, az előítéletek csökkentése és a
célcsoport elhelyezkedésének segítése érdekében;
c) közösségi kertekben történő foglakoztatást elősegítő programok lebonyolításának
költségei és a kapcsolódó szükséges eszközbeszerzés költségei, amennyiben a
termesztett növények kizárólag a foglalkoztatás célját szolgálják és nem kerülnek
értékesítésre.
D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és
oktatás fejlesztésére:
a) családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen,
valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti
szolgáltatások kialakítása;
b) a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési
programok.
E) Törekvés az egészség fejlesztésére:
a) egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat);
b) hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz.
F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
a) hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése (iratok
beszerzésének segítése, tulajdonviszonyok tisztázása stb.);
b) jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, önkormányzatokkal bérlőkijelölési
jogról történő megállapodások elősegítése, abban történő segítségnyújtás;
c) közszolgáltatások elérésének logisztikai és kommunikációs segítése (szervezés, a
telepen élők odajutásának, szolgáltatás helybejutásának segítése, koordináció, stb.).
G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok
a) bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló
programok;
b) helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése, kötelező
partnerségben a területileg illetékes rendőrséggel (területi vagy helyi szervek).
Az összes költség bruttó 152.954.845,-Ft. A pályázatot 100%-os támogatásra nyújtjuk
be, saját erőt nem igényel. A tervezett projekt előkészítési költség bruttó 6.985.000,-Ft,
beruházáshoz kapcsolódó költség bruttó 3.850.000,-Ft, szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
szolgáltatások költsége bruttó 34.165.832-Ft, szakmai megvalósításban közreműködő
munkatársak költségei 69.528.210,-Ft, célcsoport támogatásának költsége 30.126.560.-Ft,
adók közterhek költsége 4.641.643.-Ft, a projektmenedzsment költsége bruttó 3.657.600,-Ft.
A pályázati kiírás szervesen csatlakozik a TOP 4.3.1-15 „Leromlott városi területek
rehabilitációja” kiíráshoz, melyben a pályázat nyertessége esetén használt lakások
felújításával a szociális bérlakás állományt kívánjuk gyarapítani előreláthatóan mintegy bruttó
200 millió forintos költségen.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati
javaslatok elfogadását.
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Határozati javaslatok:
I.
Békés Város Önkormányzata Tarhos Község Önkormányzatával konzorciumban
pályázatot nyújt be TOP-3.1.1-15 kódszámú felhívásra „Békés-Tarhos kerékpárút
építése” címmel az alábbiak szerint:
I.1. A megvalósítási helyszín pontos címe: 4738 sz. közút melletti terület
I.2. A megvalósítási helyszín helyrajzi számai: békési 0452/2, 0452/1, 0452/7, 0550,
0453/22, 0453/23, 0477/6, 0477/7, 0476/18, 0478, tarhosi 06/19, 03/2, 03/1, 122/1, 122/2,
122/3, 121, 02
I.3. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 399.718.953,-Ft.
I.4. Az igényelt támogatás mértéke 100%, összege bruttó 399.718.953,-Ft
I.5. A saját erő mértéke 0%, összege bruttó 0,-Ft.
I.6. A gesztor személye Békés Város Önkormányzata.
II.
Békés Város Önkormányzata a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központtal, a
Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiummal, a BKSZ
KFT.-vel és a Békési Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezettel konzorciumban
pályázatot nyújt be TOP-5.2.1-15 kódszámú felhívásra „Együtt az integrációért
Békésen” címmel az alábbiak szerint:
II.1. A megvalósítási helyszínek pontos címei: Békés város 1. sz. szegregátuma
II.2. A tervezett teljes megvalósítási költség bruttó 152.954.845.-Ft.
II.3. Az igényelt támogatás mértéke 100%, összege bruttó 152.954.845.-Ft.
II.4. A saját erő mértéke 0%, összege bruttó 0,-Ft.
II.5. A gesztor személye Békés Város Önkormányzata.
III. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét,
hogy a TOP-3.1.1-15 és a TOP-5.2.1-15 pályázatok vonatkozásában a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint Békés Város Önkormányzata és
Polgármesteri Hivatalának közbeszerzési szabályzatának rendelkezéseinek megfelelően
eljárjon, szolgáltatásokat rendeljen meg, beszerzéseket indítson el, kapcsolódó
feltételekben megállapodjon, az Önkormányzat képviseletében aláírjon, valamint a
szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
IV. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét,
hogy a TOP-3.1.1-15 és a TOP-5.2.1-15 pályázatok megvalósítási dokumentációját
nyújtsa be, a benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat tegye meg, adja ki.
Határidő:
Felelős:

Pályázat benyújtására 2016. március 31.
Izsó Gábor polgármester

Békés, 2016. március 22..
Izsó Gábor
polgármester
Jogi ellenjegyző
Pénzügyi ellenjegyző

4.

