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3.1.1 A ) a) A Kossuth Lajos tér, a Kecskeméti utca Kossuth tér és József A. utca közti része 

zöldfelületeinek rekonstrukciója, a KisIzsáki-összekötőcsatorna piac közeli partszakaszának 

zöldítése C) a) A kötelezően elvárt gazdaságélénkítő tevékenység a projektben a fedett 

piaccsarnok kialakítása kiegészítve eszközbeszerzéssel. 3.1.2 g) Kossuth Lajos tér 

burkolatának cseréje teljes rétegrendjében vízáteresztő burkolatra, a piaccsarnok 

megközelítéséhez szükséges sétautak burkolása teljes rétegrendjében vízáteresztő 

burkolattal i) Padok, hulladékgyűjtők beszerzése a Kossuth Lajos térre, Kecskeméti útra és a 

csatorna-partra 1. A Kossuth Lajos téren a burkolt csapadékvíz-elvezető árok felújítása, 

víznyelőráccsal történő lefedése 2. Piaccsarnokhoz a jogszabályban kötelezően előírt számú 

parkolóhely létesítése, a Bihari utca lezárása magasított szegéllyel a Kecskeméti út felől 

csarnokhoz a jogszabályban kötelezően előírt 50 db parkolóhely létesítése 3. 

Kerékpártámaszok kihelyezése a Kossuth Lajos téren és a piaccsarnoknál, Kossuth Lajos tér 

melletti parkolóhelyek felújítása, A Kecskeméti út Kossuth tér felőli oldalán a járda 

burkolatának cseréje, gyalogátkelőhely létesítése a Kecskeméti úton a parkoló és a 

piaccsarnok között 4. Kandeláberek áthelyezése és cseréje a Kossuth Lajos téren 6. Térfigyelő 

kamerarendszer kiépítése a projekt megvalósítási helyszínein 3.1.3 a) Az új, fedett 

piaccsarnok építése a projekt végére „CC” energetikai kategóriába fog esni. c) Az új 

piaccsarnok teljesen akadálymentesített lesz. d) A projektben „KTK 2020“ c. dokumentum 

https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?forras=1420&op_type=op_nev&op_nev=&palyazo_nev=%C3%96nkorm%C3%A1nyzat&regio=07&megye=03&kisterseg=3305&helyseg=21999&ttipus=telepules&tkod=21999&ttype=helyseg&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=%C3%96nkorm%C3%A1nyzat&regio=07&megye=03&kisterseg=3305&helyseg=21999&ttipus=telepules&tkod=21999&ttype=helyseg&print=0&export=0&id_szerv=0#adatlap_modal


szerinti, 150-500 millió Ft támogatási összegű infrastrukturális projektekre vonatkozó 

kommunikációs csomag kerül megvalósításra. e) A támogatást igénylő a projekt előkészítése 

és megvalósítása során egyaránt szem előtt tartja a partnerségi tervezés követelményeit, 

azonban költséget nem kíván elszámolni erre a tevékenységre. f) A kötelező szoft 

tevékenység keretében a következők tervezettek: a régi ipartestületi hagyományok 

újjászervezése mezőgazdasági tevékenységekre: képzések, tanfolyamok, hagyományokhoz 

kapcsolódó rendezvények tartása, A mezőgazdasági termékek feldolgozása területén a 

„kézműves termékek” társasága helyi szervezeti egységének kialakítása, 

Környezettudatosság a lakosság körében: fásítási, virágültetési, füvesítési programok a 

Kossuth térről kiindulva lakossági kezdeményezések alapján. Funkciónkénti költségek: Helyi 

termék piac: kb. 180 millió Ft, Zöldfelület-fejlesztés: kb. 80 millió Ft, ESZA-típusú programok: 

6,6 millió Ft. A projektnek nincs előrelátható klímakockázata, nincs hatással a vizek 

állapotára. A fejlesztés illeszkedik Izsák város helyi esélyegyenlőségi programjához. Izsák 

Város Önkormányzata nem rendelkezik Integrált Településfejlesztési Stratégiával, ennek 

elkészítését a projekt keretében, annak vonatkozó mérföldkövének végéig vállalja. A felhívás 

módszertani útmutatójának megfelelően elkészült a projekt Igényfelmérési és Kihasználtsági 

Terve (IFKT). A kérelem egyetlen akcióterületre vonatkozik, melyre a projekt során 

akcióterületi terv készül. A projekt első mérföldkövének végére biztosított a 

településfejlesztési eszközök illeszkedése a beruházáshoz. A 3 kötelezően megvalósítandó 

tevékenység (A főtevékenység, B vagy C főtevékenység és ESZA-típusú tevékenység) 

mindegyike megvalósul a projektben. A partnerségi tervezés követelményeinek a támogatást 

igénylő eleget tesz az előkészítés során (IFKT 2.7 fejezet). A projekt új funkciót teremt a 

fedett helyi piaccsarnok kialakításával, és nagyban hozzájárul az akcióterületi zöldfelületek 

minőségének javításához. A közműszolgáltatókkal való egyeztetés folyamatban van. 

Energiahatékonysággal kapcsolatos beruházási elemek az új, fedett piaccsarnok építése 

kapcsán valósulnak meg, az épület a projekt végére „CC” energetikai kategóriába fog esni, és 

a felhívásban foglaltaknak megfelelően teljesen akadálymentesített lesz. A projektbe 

bevonásra került rehabilitációs szakmérnök, az akadálymentesítési tervfejezet elkészül. A 

támogatást igénylő vállalja a klímaváltozásnak megfelelő, lehetőleg őshonos növények 

telepítését, a CPTED-elvek teljesülését bemutatta (IKFT 2.2.2. alfejezet). A projekt keretében 

kerékpártámaszok kihelyezésére kerül sor, ehhez a támogató civil szervezet nyilatkozata az 

első mérföldkő végére rendelkezésre áll. A projekt nem járul hozzá sem az akcióterületen, 

sem azon kívül az alacsony státuszú lakosság arányának, koncentrációjának növekedéséhez, 

a projekt által indukált gazdasági fejlődés munkához juttathat alacsony státuszú, 

munkanélküli személyeket is. A beruházás költségeinek tervezésekor a támogatást igénylő az 

Építési Költségbecslési Segédletnek megfelelő tervezői költségbecsléseket, indikatív 

árajánlatokat, a 272/2014 (XI.5.) Kormányrendelet költségkorlátait vette alapul. A projekt 

hozzájárul a megye ITP-jében vállalt Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott 

terek (m2) indikátorhoz, a 2018-ra tervezett megyei célérték nagyjából felét vállalva. 
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