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Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. október 19-én megtartott rendkívüli nyílt 
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309/2011.(X. 19.) Kt. határozat 
Tárgy: Csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése Algyő legveszélyeztetettebb 
belterületi utcáiban” című pályázat képviselő-testületi határozatának 
hiánypótlása 
 
 

HATÁROZAT 
 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester 

„„Csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése Algyő legveszélyeztetettebb belterületi 
utcáiban” című pályázat képviselő-testületi határozatának hiánypótlása” című 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a Dél-
alföldi Operatív Program Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
fejlesztése (DAOP-5.2.1/A-11) című felhívásra „Csapadékvíz-elvezető rendszer 
kiépítése Algyő legveszélyeztetettebb belterületi utcáiban” címmel pályázatot 
nyújtson be.  
 
A projekt címe: Csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése Algyő 
legveszélyeztetettebb belterületi utcáiban. 
A projekt megvalósítási helyszínei (név, helyrajzi szám): 

Vásárhelyi utca (hrsz. 258) (a 136-os helyrajzi számú közterülettől a Nyírfa 
utcáig),  

 Nyírfa utca (hrsz. 116),  
 Berek utca (hrsz. 137),  
 Csónak utca (hrsz. 176, 219),  
 Radnai utca (hrsz. 156, 238),  
 Prágai utca (hrsz. 291) (a Ladik utca és a Bácska utca közötti szakaszon),  
 Ladik utca (hrsz. 275),  
 Bácska utca (hrsz. 307),  
 Kócsag utca (hrsz. 486) (a Kőfal utcától a Vásárhelyi utca felé, 81 m hosszon),  
 Téglás utca (hrsz. 419/1) (a 47-es úttól a Fazekas utcáig),  
 Kosárfonó utca (hrsz. 418),  

Kőfal utca (hrsz. 414/1) (A Kosárfonó utca és a Kócsag utca közötti 
szakaszon), 
47. sz. főút belterületi szakasza mellett (hrsz. 261/3, 415/2, 415/8) (a Ladik 
utcától a Téglás utcai körforgalomig). 

A pályázati konstrukció száma: DAOP-5.2.1/A-11. 
A projekt összes költsége: bruttó 187.847.019 Ft. 
A projekt elszámolható költsége: bruttó 187.847.019 Ft. 
 



 
 
 
 
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész összege és forrása: 
bruttó 18.784.702 Ft, amely az önkormányzat bankszámláján készpénzben áll 
rendelkezésre. 
A ROP forrásból származó támogatás igényelt összege: 169.062.317 Ft. 
Algyő Nagyközség Önkormányzata kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a 
DAOP támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a 
költségvetésben elkülöníti. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erről értesül: 
 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Településfejlesztési csoport 
4. Pénzügyi csoport 
5. Irattár 
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