
DAOP 3.1.1/B-08 Önkormányzati tulajdonú belterületi valamint önkormányzati külterületi 

közutak fejlesztése 

Izsák 

Izsák város Önkormányzata 

Belterületi közútfejlesztés Izsákon 16 utca és útszakasz felújításával 

 

Pályázó neve: Izsák város Önkormányzata 

Projekt megnevezése: Belterületi közútfejlesztés Izsákon 16 utca és útszakasz felújításával 

OP név: DAOP 

Pályázati kiírás 

megnevezése: 

3.1.1/B-08 Önkormányzati tulajdonú belterületi valamint 

önkormányzati külterületi közutak fejlesztése 

Forrás megnevezése: ERFA 

Beruházás helye 

(régió): 

Dél-Alföld 

Beruházás helye 

(megye): 

Bács-Kiskun 

Beruházás helye 

(helység): 

Izsák 

Megítélt összeg: 94 900 767 .- HUF 

Támogatás aránya: 65 % 

Támogatási döntés 

dátuma: 

2009.05.28 

Támogatás pontszáma: 69,5 

 

 

Szerződés hatályba 

lépésének dátuma:  
2009-10-28   

Projekt rövid 

összefoglalása:  

Izsák önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak közel 10%-át (4.125 

m) kívánja felújítani. A város útjainak 45%-án az aszfaltburkolat 

felülete erősen repedezett, balesetveszélyes, lassú és sok káreseményt 

okozó közlekedést biztosít, teherbírása elégtelen; az önerő mértéke 

jelenleg csak a 16 legindokoltabb utca felújítását teszi lehetővé. Az 

utak felújítása megkönnyíti a közintézmények megközelítését, 

lerövidíti az elérési utakat, javítja a közlekedésbiztonságot és a 

településképet.    

Projekt 

megvalósításának 

tervezett kezdete:  

2009-06-19   

Projekt megvalósítás 

tervezett befejezése:  
2010-08-31   

Projekt tényleges 

kezdete:  
2009-08-24   

https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?forras=1420&op_type=op_nev&op_nev=&palyazo_nev=Izs%C3%A1k+V%C3%A1ros&regio=0&megye=0&kisterseg=0&helyseg=0&ttipus=&tkod=&ttype=&print=0&export=0&id_szerv=0#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?forras=1420&op_type=op_nev&op_nev=&palyazo_nev=Izs%C3%A1k+V%C3%A1ros&regio=0&megye=0&kisterseg=0&helyseg=0&ttipus=&tkod=&ttype=&print=0&export=0&id_szerv=0#adatlap_modal


Projekt tényleges 

befejezése:  
2012-04-18   

 

Jelentés sorszáma:  2   

Projekt előrehaladási jelentés típusa:  Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)   

Benyújtás dátuma:  2014-04-25   

Jelentéstételi időszak:  2013-04-19 - 2014-04-18   

Döntés (megfelelt vagy nem):  Elfogad   

 

Jelentés sorszáma:  3   

Projekt előrehaladási jelentés típusa:  Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)   

Benyújtás dátuma:  2016-06-16   

Jelentéstételi időszak:  2014-04-19 - 2015-04-18   

Döntés (megfelelt vagy nem):  Elfogad   

 

Jelentés sorszáma:  4   

Projekt előrehaladási jelentés típusa:  Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)   

Benyújtás dátuma:  2016-07-13   

Jelentéstételi időszak:  2015-04-19 - 2016-04-18   

Döntés (megfelelt vagy nem):  Elfogad   

 

Jelentés 

sorszáma:  
1   

Projekt 

előrehaladási 

jelentés típusa:  

Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (Záró PEJ)   

Benyújtás 

dátuma:  
2011-09-29   

Jelentéstételi 

időszak:  
2009-06-19 - 2010-08-31   

Döntés 

(megfelelt vagy 

nem):  

Elfogad   

Időszak 

eredményei:  

Izsák Város Önkormányzata saját tulajdonú belterületi útjainak 10%-át 

(4.125m) újította fel a projekt keretében. A város útjainak 45%-án az 

aszfaltburkolat erősen repedezett, balesetveszélyes és lassú és sok 

káreseményt okozó közlekedést biztosít, az önerő mértéke jelenleg csak a 

16 legindokoltabb utca felújítását tette lehetővé. Az utak felújítása 

megkönnyíti a közintézmények megközelítését, lerövidíti az elérési utakat, 

javította közlekedésbiztonságot és a településképet.   

 

Jelentés sorszáma:  1   

Projekt előrehaladási jelentés típusa:  Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)   



Benyújtás dátuma:  2013-05-01   

Jelentéstételi időszak:  2012-04-19 - 2013-04-18   

Döntés (megfelelt vagy nem):  Elfogad   

 


