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Békés Város Önkormányzata a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban pályázatot 
nyújtott be a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című, TOP-2.1.3-16 kódszámú 
pályázati felhívás keretében „Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása III. ütem” címmel, mely 
pályázat 100%-os támogatás intenzitás mellett 571,5 millió Ft támogatást nyert el. 

A projekt első szakaszában a műszaki dokumentumok kidolgozása és a közbeszerzési eljárás 
előkészítése, valamint lefolytatása történt meg. 

A beruházás megvalósításához nyílt közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra a kivitelező, 
aki mindösszesen bruttó 526 880 553,-Ft-os ajánlati árral, 36+24 hónap jótállási időtartammal vállalta 
el a munkát. A kiviteli szerződések június 16-én léptek hatályba, a munkaterület átadása június 16-án 
történt meg, a vállalt befejezési határidő 2023. április 16. 

Az elkövetkező hónapokban a város 4 területén valósulnak meg csapadékcsatorna építések és 
felújítások: 

1. rész: Jámbor utca, Kispince utca, Kürt utca, Nyíri utca, Tűzkő utca, Bocskai utca, Kasza utca, Új 
utca,  

2. rész: Hídvégi utca, Bethlen utca, Damjanich utca, Posta utca, Mezey utca, 
3. rész: Bólyai utca, Szamos utca, Hargita utca, Szabó Dezső utca, Tátra utca, Mátra utca, Szegedi 

Károly utca, Körösi Csoma Sándor utca, Vág utca, Telep utca, Asztalos utca 
4. rész: Hunyadi utca, Csokonai utca, Toldi utca, Zrínyi utca, Kölcsey utca, Mikes Kelemen utca, 

Kinizsi utca, Gyöngy utca, Egyenes utca, Bercsényi utca, Kalászsor utca. 
 

A projektben összesen 14 870 fm földmedrű és 2 405 fm zárt csatorna, azaz összesen 17 275 fm 
csatorna készül el, valamint 1051 db áteresz beépítése történik meg. 

 

További információk:  
Békés Város Önkormányzata – Békés, Petőfi u. 2.,  
tel: 66/411-011, e-mail: varoshaza@bekesvaros.hu 
web:  https://www.bekesvaros.hu/TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050 

https://www.facebook.com/bekestop213 

A közbeszerzési eljárások lezárását követően aláírásra kerültek a kiviteli szerződések a Békés, 
csapadékvíz elvezetés kialakítása III. ütem című projekt keretén belül, így megkezdődnek a kiviteli 
munkák a város több területén is. A munkák során a meglévő vízelvezető rendszer korszerűsítése, 
valamint új szakaszok kiépítése történik meg. 
 
A Terület-és Településfejlesztési Operatív program (TOP) keretén belül megvalósuló projekt 100%-
os támogatás intenzitás mellett 571,5 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatásból 
valósul meg. 
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