
DAOP 3.1.1/B-09 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése 

Izsák 

Izsák város Önkormányzata 

Belterületi közútfejlesztés Izsákon 3 gyűjtőútszakasz felújításával 

 

Pályázó neve: Izsák város Önkormányzata 

Projekt megnevezése: Belterületi közútfejlesztés Izsákon 3 gyűjtőútszakasz 

felújításával 

OP név: DAOP 

Pályázati kiírás 

megnevezése: 

3.1.1/B-09 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak 

fejlesztése 

Forrás megnevezése: ERFA 

Beruházás helye (régió): Dél-Alföld 

Beruházás helye (megye): Bács-Kiskun 

Beruházás helye (helység): Izsák 

Megítélt összeg: 140 283 033 .- HUF 

Támogatás aránya: 90 % 

Támogatási döntés dátuma: 2010.03.25 

Támogatás pontszáma: 67,5 

 

Szerződés hatályba 

lépésének dátuma:  
2010-09-13   

Projekt rövid 

összefoglalása:  

Izsák város önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak közel 5%-át 

(2.196m őszhosszúságban és 12.732m2 őszfelületen) kívánja felújítani 

jelen pályázati forrás felhasználásával. A fejlesztés részeként 

járdaépítéssel, új gyalogos átkelőhely kialakításával, utcabútorok 

elhelyezésével és fásítással szolgáljuk céljaink elérését. A város 

gyűjtőútjainak jelentős részén a burkolatok felülete hámlik, helyenként 

öregedés, fáradás és bomlás jelei mutatkoznak, egyenetlen a 

pályafelület, keréknyomok, repedések találhatóak rajtuk, a 

burkolatszélek szinte mindenütt töredezettek, teherbírásuk elégtelen, 

felújításuk régóta indokolt. Az érintett útszakaszokon 41 személyi 

sérüléssel járó közlekedési esemény történt, így felújításuk különösen 

indokolt közlekedésbiztonsági szempontból. A beruházás azontúl, hogy 

javítja az utak minőségét, megkönnyíti számos közintézmény (33db) 

megközelítését, fokozza a lakosság megelégedettségét, javítja a 

közlekedést és növeli a közlekedésbiztonságot.   

Projekt 

megvalósításának 

tervezett kezdete:  

2010-07-07   

Projekt megvalósítás 

tervezett befejezése:  
2011-09-30   

Projekt tényleges 2010-07-05   

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


kezdete:  

Projekt tényleges 

befejezése:  
2012-09-07   

 

Jelentés sorszáma:  4   

Projekt előrehaladási jelentés típusa:  Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)   

Benyújtás dátuma:  2016-10-12   

Jelentéstételi időszak:  2015-09-08 - 2016-09-07   

Döntés (megfelelt vagy nem):  Elfogad   

 

Jelentés sorszáma:  2   

Projekt előrehaladási jelentés típusa:  Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)   

Benyújtás dátuma:  2014-09-09   

Jelentéstételi időszak:  2013-09-08 - 2014-09-07   

Döntés (megfelelt vagy nem):  Elfogad   

 

Jelentés 

sorszáma:  
3   

Projekt 

előrehaladási 

jelentés típusa:  

Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (Záró PEJ)   

Benyújtás 

dátuma:  
2012-02-13   

Jelentéstételi 

időszak:  
2011-09-14 - 2011-09-30   

Döntés 

(megfelelt vagy 

nem):  

Elfogad   

Időszak 

eredményei:  

A projekt célja a pályázati támogatás segítéségével, a pályázati kiírás 

alapvető céljával összhangban megvalósult, a települési és kistérségi 

igényeknek megfelelően Izsák város belterületi útjainak minőségi javítása, 

az útburkolat felújítása 2.062 méter összes hosszúságban, a végrehajtott 

fejlesztés a település útjainak 5 %-át érintette. A burkolat felújítás közvetlen 

célja a burkolatromlás megakadályozása, a nyomvályúsodás, repedezettség 

kijavítása, a meglévő közúthálózat minőségének javítása és fenntartása 

korszerű, környezetterhelést csökkentő burkolattípussal. A projekt során 

megvalósult járdaépítés parkoló kialakítás, közlekedési átkelőhelyek 

kialakítása, kerékpártárolók és utcabútorok kihelyezése a közvilágítás és 

fásítás a lakosság igényeinek kielégítését és a közlekedés biztonság javítását 

szolgálja.  

 

Jelentés 

sorszáma:  
2   

Projekt Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)   



előrehaladási 

jelentés típusa:  

Benyújtás 

dátuma:  
2011-10-07   

Jelentéstételi 

időszak:  
2011-03-14 - 2011-09-13   

Döntés 

(megfelelt vagy 

nem):  

Elfogad   

Időszak 

eredményei:  

A projekt célja a pályázati támogatás segítéségével, a pályázati kiírás 

alapvető céljával összhangban megvalósult, a települési és kistérségi 

igényeknek megfelelően Izsák város belterületi útjainak minőségi javítása, 

az útburkolat felújítása 2.062 méter összes hosszúságban, a végrehajtott 

fejlesztés a település útjainak 5 %-át érintette. A burkolat felújítás közvetlen 

célja a burkolatromlás megakadályozása, a nyomvályúsodás, repedezettség 

kijavítása, a meglévő közúthálózat minőségének javítása és fenntartása 

korszerű, környezetterhelést csökkentő burkolattípussal. A projekt során 

megvalósult járdaépítés parkoló kialakítás, közlekedési átkelőhelyek 

kialakítása, kerékpártárolók és utcabútorok kihelyezése a közvilágítás és 

fásítás a lakosság igényeinek kielégítését és a közlekedés biztonság javítását 

szolgálja.    

 

Jelentés 

sorszáma:  
1   

Projekt 

előrehaladási 

jelentés típusa:  

Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)   

Benyújtás 

dátuma:  
2011-10-07   

Jelentéstételi 

időszak:  
2010-07-07 - 2011-03-13   

Döntés 

(megfelelt vagy 

nem):  

Elfogad   

Időszak 

eredményei:  

A projekt célja a pályázati támogatás segítéségével, a pályázati kiírás 

alapvető céljával összhangban megvalósult, a települési és kistérségi 

igényeknek megfelelően Izsák város belterületi útjainak minőségi javítása, 

az útburkolat felújítása 2.062 méter összes hosszúságban, a végrehajtott 

fejlesztés a település útjainak 5 %-át érintette. A burkolat felújítás közvetlen 

célja a burkolatromlás megakadályozása, a nyomvályúsodás, repedezettség 

kijavítása, a meglévő közúthálózat minőségének javítása és fenntartása 

korszerű, környezetterhelést csökkentő burkolattípussal. A projekt során 

megvalósult járdaépítés parkoló kialakítás, közlekedési átkelőhelyek 

kialakítása, kerékpártárolók és utcabútorok kihelyezése a közvilágítás és 

fásítás a lakosság igényeinek kielégítését és a közlekedés biztonság javítását 

szolgálja.  

 



Jelentés sorszáma:  1   

Projekt előrehaladási jelentés típusa:  Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)   

Benyújtás dátuma:  2013-10-08   

Jelentéstételi időszak:  2012-09-08 - 2013-09-07   

Döntés (megfelelt vagy nem):  Elfogad   

 

Jelentés sorszáma:  3   

Projekt előrehaladási jelentés típusa:  Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)   

Benyújtás dátuma:  2015-10-15   

Jelentéstételi időszak:  2014-09-08 - 2015-09-07   

Döntés (megfelelt vagy nem):  Elfogad   

 


