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A hátrányos helyzetű kistérség északi pólusát jelentő kisváros, Izsák
város önkormányzati tulajdonú városközpontjának 2 főterét (Szabadság
tér, Dózsa György tér), 4193m2-nyi összterületen kívánja felújítani
pályázati forrás felhasználásával az önkormányzat. A városközpont
felújításának I. üteme 2002-ben valósult meg, azóta a főtér
felújításának folytatására nem volt lehetőség. A projekt keretében
tervezzük megvalósítani a város üzleti és kulturális életének
helyszínéül szolgáló városközpont KOMPLEX FEJLESZTÉSÉT, mely
a hivatali ügyintézések csomópontja is. A fejlesztés által
biztonságosabb és esztétikusabb városközpont jön létre, mely a
megújuló akadálymentes parkolóval, az új kerékpártárolókkal, a
balesetmentes kerékpáros és gyalogos közlekedést biztosító
térburkolatok révén, az újonnan elhelyezendő utcabútorok által, a
közbiztonságot növelő térfigyelő kamerák által, illetve a Gazdakör
épületét is érintő gazdaságélénkítő felújítással növeli a térség
népességmegtartó képességét és a lakosság megelégedettségét. A
városközpont jelentős részén a, burkolatok már elöregedtek, kopottak, a

kapcsolati ívek nem megfelelő sugarúak, esztétikailag és
közlekedésbiztonságilag is problémásak. A projekt azontúl hogy javítja
a központ minőségét, megkönnyíti számos közintézmény
megközelítését, erősíti a vállalkozások gazdasági funkcióit, javítja a
közlekedésbiztonságot és a városképet, melyek együttesen
hozzájárulnak a település gazdaságának és idegenforgalmának a
fellendüléséhez.
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2
Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (Záró PEJ)
2011-10-28
2011-02-24 - 2011-08-31
Elfogad
Izsák Város Önkormányzata 2002-ben megkezdte a városközpont
felújítását, azonban a belváros felújításának
csak egy részét tették lehetővé a források, a főtér járda burkolata
elöregedett szétrepedezett az útburkolatok
erősen megkoptak, az utcabútorok leromlottak nem volt
akadálymentesített parkoló és elegendő
kerékpártároló sem. Mindamellett a forgalomból adódó terhelés
tovább növekedett, így a lakossági igények is
tovább növekedtek a régóta esedékes felújítás tekintetében.
A kivitelezési munkák 2010. július 7. napján kezdődtek meg a
városközpontban, melynek során megújult a városközpont.
A munkálatok a Polgármesteri Hivatal előtti területtől a Dózsa Gy.
tér végéig zajlottak. A Szabadság téren lévő
17 parkoló átépítésre került és ki lett alakítva 4 db mozgássérült
parkoló, a parkoló burkolata térburkoló kő és
új szegélyt is kapott. A Szabadság tér Dobó utca felőli oldalán
felújításra került egy 9 állásos parkoló
burkolata és szegélye is. A téren a járdák burkolata burkoló kővel
került felújításra és az országos közút melletti
részen burkolt vízelvezető árok került kialakításra kiemelt szegéllyel.
A gépkocsi parkolók mellett
kerékpártárolókat alakítottunk ki, a jelentős kerékpáros forgalomra
való tekintettel.

A Szabadság téren egy új csobogó került kialakításra az odavezető
járda mellett új padok kerültek elhelyezésre
és kandeláberekkel lett megvilágítva a felújított tér.
A munkálatok a Polgármesteri Hivatal előtti területtől a Dózsa Gy.
tér végéig zajlottak. A Szabadság téren lévő
17 parkoló átépítésre került és ki lett alakítva 4 db mozgássérült
parkoló, a parkoló burkolata térburkoló kő és
a új szegélyt is kapott. A Szabadság tér Dobó utca felőli oldalán
felújításra került egy 9 állásos parkoló
burkolata és szegélye is. A téren a járdák burkolata burkoló kővel
került felújításra és a országos közút melletti
részen burkolt vízelvezető árok került kialakításra kiemelt szegéllyel.
A gépkocsi parkolók mellett
kerékpártárolókat alakítottunk ki, a jelentős kerékpáros forgalomra
való tekintettel.
A Szabadság téren egy új csobogó került kialakításra az odavezető
járda mellett új padok kerültek elhelyezésre
és kandeláberekkel lett megvilágítva a felújított tér.
A Dózsa téren felújításra és átépítésre kerültek a parkolók, hogy több
jármű tudjon szabályosan parkolni, a a
parkoló és közút közötti zárt csapadék-vízelvezető rendszer
felújításra került. A Batthyány utcától a Gazdakör
épületéig felújításra került a járda és a buszmegálló területe
térburkolattal, és kerékpártárolók kerültek
elhelyezésre. A parkoló ki és behajtási útjánál valamint a Batthyány
utcánál a zöldterületre felhajtás
megakadályozására acélcső oszlopsor került kialakításra.
A kivitelezés során a Szabadság tér és Dózsa György tér
zöldfelületei teljes mértékben megújultak.
A fejlesztés 4193m2 összterületet érintett melyben 1334 m2
útburkolat felújítással 772 m2 parkoló
fejlesztéssel 1061 m2 járdaépítéssel és 1021 m2 parkosítással
valósult meg a projekt.
A munkálatok 2010. szeptember 17. napjával lezárultak a kivitelező
átadta megvalósult projektet. Az
ünnepélyes záró rendezvényen 2010. szeptember 25. Czerván
György a vidékfejlesztési minisztérium
államtitkára avatta fel a megújult teret.
Jelentés sorszáma:
2
Projekt előrehaladási jelentés típusa: Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)
Benyújtás dátuma:
2014-04-24
Jelentéstételi időszak:
2013-03-29 - 2014-03-28
Döntés (megfelelt vagy nem):
Elfogad
Időszak eredményei:
Nincs adat
Jelentés sorszáma:
1
Projekt előrehaladási jelentés típusa: Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)

Benyújtás dátuma:
Jelentéstételi időszak:
Döntés (megfelelt vagy nem):

2011-09-05
2010-01-01 - 2011-02-23
Elfogad

Jelentés sorszáma:
1
Projekt előrehaladási jelentés típusa: Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)
Benyújtás dátuma:
2013-04-09
Jelentéstételi időszak:
2012-03-29 - 2013-03-28
Jelentés sorszáma:
3
Projekt előrehaladási jelentés típusa: Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)
Benyújtás dátuma:
2015-10-14
Jelentéstételi időszak:
2014-03-29 - 2015-03-28

