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Belterületi utak fejlesztése 

(TOP_Plusz-1.2.3-21) 
Kivonat 

 

 

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 49 620 millió Ft 

 

A pályázat célja:  

 

A felhívás fő célja a helyi önkormányzatok jogszabályi kötelezettségéhez kapcsolódóan az 

önkormányzati tulajdonú belterületi közutak építése, korszerűsítése, felújítása, közlekedésbiztonsági 

célú fejlesztése a településközpont vagy a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó 

létesítményeinek jobb megközelíthetősége, a lakóterületekkel való kapcsolatok javítása, a 

településközpont tehermentesítése, vagy a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztése 

érdekében. A felhívás további célja a fejlesztéssel érintett útszakaszokon a közösségi közlekedés 

infrastruktúra fejlesztése, valamint az útburkolaton elhelyezhető kerékpárforgalmi létesítményeket 

kialakítása a fenntartható közlekedési módok fejlesztésének elősegítése érdekében.   

 

Pályázók köre:  

 

 Települési önkormányzatok (GFO 321) 

Konzorciumi partnerként: 

 Magyar Közút Nonprofit Zrt (GFO 573) 

 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (GFO 114) 

 Térségi fejlesztési tanács (GFO 362)  

 

Támogatható tevékenység: 

 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

 Önkormányzati tulajdonú belterületi gyűjtőutak; valamint kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú 

utak építése, korszerűsítése, felújítása, ennek keretében támogatható:  

a) utak burkolatának és alépítményeinek felújítása, korszerűsítése, átépítése,  

b) út burkolatának megerősítése, szélesítése, korszerűsítése,  

c) meglévő földút (szilárd burkolattal nem rendelkező út) burkolattal történő kiépítése,  

d) új gyűjtőút kiépítése.  

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 A támogatható tevékenységek megvalósításához szükséges alábbi munkálatok elvégzése:  

a) útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális munkák;  

b) csapadékvíz-elvezetés kiépítése, átépítése;  

c) forgalomtechnikai tevékenységek;  

d) műtárgyépítés és felújítás;  
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e) vasúti átjárók korszerűsítése, felújítása;  

f) komplex terület-előkészítési munkák, illetve  

g) szakhatósági engedélyben előírt munkák.  

 A beruházáshoz fizikailag kapcsolódó autóbuszöblök, autóbuszmegállók, autóbusz fordulók, 

autóbusz peronok, várakozást szolgáló helységek, esőbeállók, leszállóperonok felújítása, 

kialakítása, fejlesztése, akadálymentesítése.  

 Országos közúttal közös vagy önkormányzati tulajdonban lévő csomópontok kiépítése, 

átalakítása, felújítása, fejlesztése, illetve útcsatlakozásainak kiépítéséhez szükséges 

munkálatok elvégzése.  

 Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak 

esetén:  

a) A közlekedésbiztonság növelését szolgáló elemek építése, felújítása.  

b) Balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése, balesetveszélyes ívek 

korrekciója.  

c) Kerékpáros átvezetések kialakítása.  

d) Lakott területen belül, önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítás közlekedésbiztonság 

érdekében történő kialakítása, bővítése, korszerűsítése.  

 Kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak 

esetén:  

a) B+R kerékpár tárolók/rekeszek építése, valamint kerékpár támaszok, kerékpár parkolók 

építése.  

b) Útberuházáshoz kapcsolódó gépjárműparkolók és biztonsági sávok kialakítása, 

felújítása, áthelyezése.  

 Az önkormányzati tulajdonú közút szegélyén belül kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása 

vagy fejlesztése.  

 Automata forgalomszámláló eszközök telepítése.  

 Járda kiépítése, felújítása, akadálymentesítése:  

a) A beruházással érintett önkormányzati tulajdonú útszakaszok mentén a hiányzó 

járdaszakaszok kiépítése, vagy meglévő járdaszakaszok felújítása akadálymentesítés 

érdekében.  

b) A beruházással érintett önkormányzati tulajdonú útszakaszokon található vagy létesülő 

gyalogátkelőhelyek megközelítése érdekében gyalogjárdák kiépítése vagy 

akadálymentesítése.  

 Beruházáshoz fizikailag kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő hidak, nem szintbeli 

kereszteződések felújítása, korszerűsítése, építése.  

 Zajvédelmi intézkedések, zöldterület-építési, átalakítási munkák.  

 A beruházás megvalósításához szükséges idegen területek megvásárlása/kisajátítása.  

 

A támogatás összege: 

 

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.  

 

A támogatás mértéke: 100% intenzitású.  
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Előleg igényelhető, mely akár a megítélt támogatás 100%-a is lehet. 

 

 
 Felkeltette az érdeklődését ez a lehetőség? 

 Pályázna, de további információkra van szüksége? 
 Bizonytalan abban, hogy jogosult-e pályázni? 

 Nem tudja, hogy kezdjen bele az előkészületekbe? 
 

Akkor keressen minket az alábbi elérhetőségeken még ma! 
 

 Megvizsgáljuk a vállalkozását 
 Átbeszéljük a pályázati feltételeket 

 Díjmentes pályázati előminősítést végzünk 
 Tanácsot adunk a sikeres pályázáshoz 

 Elkészítjük nyerő pályázatát! 
 

Euten Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. 
 

Információ, ügyfélregisztráció: 
Frik János 

Mobil: +36 20 399 3703 
E-mail: frikjanos.euten@gmail.com 


