Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése
ÉAOP-3.1.2/A-11, DAOP-3.1.1/B-11, KDOP-4.2.1/B-11

1.

A pályázat alapvető célja

Önkormányzati tulajdonú és kezelésű belterületi útszakaszok, belső tehermentesítő utak építése,
fejlesztése, közlekedésbiztonsági célú átépítése, meglévő kiszolgáló utak gyűjtőúttá fejlesztése a
közszolgáltatások könnyebb és gyorsabb elérése, valamint a központi lakott területek tehermentesítése
érdekében.
ÉAOP-3.1.2/A-11 felhívás esetében további cél a nehezen elérhető településrészek és a városközpontok
kapcsolatának, és a településrészek megközelíthetőségének javítása.

2.

Pályázók köre

Jelen kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
 Települési önkormányzatok
Konzorciumi formában nincs lehetőség pályázat benyújtására.
Egy települési önkormányzat több önálló pályázatot is benyújthat, de legfeljebb egy, a pontszám szerinti
rangsorban előrébb lévő pályázata kerülhet támogatásra.

3.

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek

Önállóan támogatható tevékenységek
 Belterületen a településközpont, vagy a település közintézményeinek és közszolgáltatást nyújtó
létesítményeinek megközelítését, a lakóterületekkel való kapcsolatának a javítását, vagy
településközpont tehermentesítését szolgáló önkormányzati tulajdonú gyűjtő utak (B.V.) kiépítése.
 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak korszerűsítése, felújítása, megerősítése a B.III, B.IV, B.V.
tervezési osztályba sorolt utak esetében. (2008. december 1-jén hatályba lépett: ÚT 2-1.201:2008
Közutak tervezése szerint).
 B.VI. tervezési osztályba sorolt utak fejlesztése B.V. osztályúra az ÚT 2-1.201:2008 Közutak
tervezése (KTSZ) útügyi műszaki előírás 4.7.2) pontja, valamint 4.2.) táblázata alapján. A
fejlesztéshez csatolni kell az ezt igazoló hatályos településrendezési eszközt (Településszerkezeti
tervet, vagy Helyi építési szabályzatot, Szabályozási tervet).
 Kizárólag ÉAOP-3.1.2/A-11 felhívás esetében lakott települési részeket összekötő, önkormányzati
tulajdonba és kezelésbe kerülő külterületi szakaszok építése, felújítása.
Egy pályázat keretében egy pályázó több, fizikailag nem összefüggő szakaszra is igényelhet támogatást.
Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek
 Kapcsolódó infrastrukturális és közterületi elemek korszerűsítése (csapadékvízelvezetés, szükséges
közműkiváltás, közterület-rendezés, közterület-revitalizáció, nyomvonalas infokommunikációs
infrastruktúra kiépítése, helyreállítása, korszerűsítése). A pályázó a pályázat útján kiépített,
helyreállított vagy korszerűsített nyomvonalas infokommunikációs infrastruktúra tulajdonjogát vagy
használati jogát másnak csak piaci áron engedheti át. Közvilágítás kiépítése kizárólag engedéllyel
rendelkező gyalogos átkelőhelyek kialakításához, és/vagy új út építése esetén.
 Autóbuszöblök felújítása és kiépítése kizárólag bazaltbeton, vagy azzal megegyező teherbírású
burkolattal és merev pályaszerkezettel, melyhez az utasok leszállítását szolgáló előírás szerinti
autóbusz megálló, peron felújítás, kiépítése is kapcsolódhat. A pályázat keretében az esőbeállók
költsége is elszámolható.
 Beruházáshoz fizikailag kapcsolódó autóbusz fordulók kialakítása (megfelelő teherbírású
pályaszerkezettel).
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Az útberuházásokhoz kapcsolódó a közlekedésbiztonság növelését szolgáló beruházások
önkormányzati tulajdonú és kezelésű utakon (pl.: biztonsági berendezések, forgalomtechnikai
eszközök és jelzések, gyalogátkelőhelyek, gyalogos védő szigetek létesítése, egyéb
közlekedésbiztonsági létesítmények telepítése és létesítése, eltérő színű csúszásgátló burkolat
alkalmazása gyalogátkelőhely előtt, útkereszteződés előtt, útkanyarulatban). Jelen pályázati kiírás
keretében a gyalogos felüljárók és aluljárók kiépítése, korszerűsítése, felújítása, megerősítése nem
támogatható tevékenység.
Kizárólag önkormányzati tulajdonban és kezelésben lévő csomópontok kiépítése, átalakítása,
fejlesztése, felújítása.
Épülő/felújítandó forgalmi, gyűjtő út (B.III., BIV., B.V.) mellett – ingyenesen igénybe vehető –
parkolóhelyek kialakítása, felújítása, melynek során kötelező a „Segédlet a komplex
akadálymentesítés megvalósításához” c. melléklet érvényesítése. Mélygarázs, parkolóház építése
nem támogatható!
Az akadálymentes közlekedés feltételeinek megteremtése.
Útberuházáshoz kapcsolódóan (annak mentén) járdaépítés/felújítás. Nem támogatható előre gyártott
járdalapok felhasználásával járda kiépítése és felújítása. Térköves járdaburkolat létesítése
lehetséges.
Zöldterület kiépítése, felújítása, fejlesztése (kizárólag az útfejlesztéssel érintett helyrajzi számon).
Kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása (kerékpársáv vagy gyalog- és kerékpárút kiépítése,
kerékpárforgalmi létesítmény kijelölése) a C.4 pontban jelzett megszorításokkal.
Biztonságos kerékpár parkolók, tárolók, kerékpár támaszok építése az ÚT 2.1.203:2010 Útügyi
Műszaki Előírás szerint, kizárólag a közútfejlesztés nyomvonala mentén, vagy attól legfeljebb 100
méteren belül. A kerékpár parkolók, támaszok, tárolók költségét az építési költségekhez szükséges
számítani.
Önkormányzati tulajdonban lévő, útfelújításhoz, fejlesztéshez fizikailag kapcsolódó hidak út- és
pályaszerkezetének a felújítása, korszerűsítése.

Elszámolható költségek:
1. Előkészítés
2. Beszerzés (eszközbeszerzés)
3. Építés
4. Szolgáltatások igénybe vétele
5. ÁFA

4.

Igényelhető támogatás összege és aránya

Az igényelhető támogatási összeg:
 Dél-Alföldi régió: 50-250 M Ft
 Észak-Alföldi régió: 50-400 M Ft
 Közép-Dunántúli régió: 40-400 M Ft
Igényelhető támogatási arány az összes elszámolható költség 90%-a.
A projektek megvalósításához 25% előleg igényelhető.

5.

Pályázatok benyújtása

A pályázatok benyújtása 2011. szeptember 15. – 2012. január 30. között lehetséges.
További információ:
e-mail: eupalyazat@telekom.hu
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