
 

 

Jászszentandrás Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot!

TOP-3.1.1.-15-JN1-2016-

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: 
jelű, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú felhívást tett közzé, melyre 
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00012 azonosító számon regis
kérelmet nyújtott be, melyet a
támogatásban részesített.  
A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 
kilencszázkilencvenkilencezer-hétszáznégy forint.
A támogatás intenzitása a Projekt 

Támogatásból megvalósuló tevékenységek:

Kerékpáros nyomvonal megvalósítása felfestéssel:
Mártírok úton- a Rákóczi úttól kezdve a Mártírok út 
szakasz)  1070 m. Rákóczi út a központból indulva É
kereszteződéséig 850 m. A kerékpársáv nyomvonalában a padka 
Gyalogátkelőhelyek kialakítása: 
Gyalogátkelőhelyek (zebra) megvilágítással jogszabálynak megfelelően:
Rákóczi út 75/1 előtt 
Rákóczi út 106. és 87. szám között a Rákóczi úton
Mártírok út 14. szám előtt 
Parkolóhelyek kialakítása, felújítása: 
Mártírok úton meglévő parkolók felfestése, táblával jelölése  20 db
Mártírok és Rákóczi úton 64 db új parkolók kialakítása az alábbi helyeken: 
Mártírok út 3. szám előtt (Posta) 
Mártírok út 8. szám előtt (Dohánybolt)  
Mártírok út 11. szám előtt ( Húsbolt, Zöld patika) 
Mártírok út 34. szám előtt ( Temető)  
Rákóczi út 86. előtt (Takarékpénztár)
Rákóczi út 110. szám előtt (kereskedelmi egység)
Dudás úton a Rákóczi út 106. szám alatti óvoda 
Ady E. úton a Rákóczi út 87. szám leendő bölcsőde
 

A Projekt megvalósítási időszakának kezd

A projekt befejezésének tervezett id
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-00012 számú KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS JÁSZSZENTENDRÁSON

Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül a TOP

, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú felhívást tett közzé, melyre 
azonosító számon regisztrált, 2016.04.12.  napon befogadott támogatási 

nyújtott be, melyet a Támogató 2017. 05.04. napon kelt támogatási döntés szerint 

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 74 999 704 Ft, azaz hetvennégymillió
hétszáznégy forint.  

a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a. 

Támogatásból megvalósuló tevékenységek: 

Kerékpáros nyomvonal megvalósítása felfestéssel: 
a Rákóczi úttól kezdve a Mártírok út – Felsőtanyai út  kereszteződésig (belterületi 

szakasz)  1070 m. Rákóczi út a központból indulva É-i irányba a belterületi szakaszon a Lehel út 
kereszteződéséig 850 m. A kerékpársáv nyomvonalában a padka rendezését is meg kell oldani. 

 
Gyalogátkelőhelyek (zebra) megvilágítással jogszabálynak megfelelően: 

Rákóczi út 106. és 87. szám között a Rákóczi úton 

sa, felújítása:  
Mártírok úton meglévő parkolók felfestése, táblával jelölése  20 db 
Mártírok és Rákóczi úton 64 db új parkolók kialakítása az alábbi helyeken:  
Mártírok út 3. szám előtt (Posta)  
Mártírok út 8. szám előtt (Dohánybolt)   
Mártírok út 11. szám előtt ( Húsbolt, Zöld patika)  
Mártírok út 34. szám előtt ( Temető)   
Rákóczi út 86. előtt (Takarékpénztár) 
Rákóczi út 110. szám előtt (kereskedelmi egység) 
Dudás úton a Rákóczi út 106. szám alatti óvoda  

zám leendő bölcsőde 

szakának kezdő időpontja: 2017.09.01. 

A projekt befejezésének tervezett időpontja: 2019.09.30. 

Szabó László sk.

polgármester
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00012 számú KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS JÁSZSZENTENDRÁSON 

Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a 
) keretén belül a TOP-3.1.1-15 

, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú felhívást tett közzé, melyre Önkormányzatunk 
ztrált, 2016.04.12.  napon befogadott támogatási 

Támogató 2017. 05.04. napon kelt támogatási döntés szerint 

704 Ft, azaz hetvennégymillió-

Felsőtanyai út  kereszteződésig (belterületi 
i irányba a belterületi szakaszon a Lehel út 

rendezését is meg kell oldani.  

Szabó László sk. 

polgármester 

 


