
Turisztika 

https://www.bacskiskun.hu/onkormanyzat/top-megyei-projektek/fajsz-dusnok-sukosd-turisztikai-

celu-fejlesztesei-a-duna-menti-kulturalis-es-termeszeti-orokseg-tukreben 

 

Dusnok Óvoda felújítás  

https://www.bacskiskun.hu/onkormanyzat/top-megyei-projektek/dusnoki-ovoda-es-bolcsode-

fejlesztese 

 

Orvosi –fogorvosi rendelő 

https://www.bacskiskun.hu/onkormanyzat/top-megyei-projektek/haziorvosi-es-fogorvosi-rendelok-

felujitasa-energiahatekonysaguk-novelese 

 

Piac 

https://www.bacskiskun.hu/onkormanyzat/top-megyei-projektek/helyi-piac-fejlesztese-dusnokon 

 

Csapadékvíz 

 

https://www.bacskiskun.hu/onkormanyzat/top-megyei-projektek/hajos-dusnok-belteruleti-

csapadekviz-elvezeto-rendszerenek-korszerusitese 

Helyi identitás 

https://www.bacskiskun.hu/onkormanyzat/top-megyei-projektek/helyi-identitas-es-kohezio-

erositese-dusnok-tersegeben 

Energetika 

https://www.bacskiskun.hu/onkormanyzat/top-megyei-projektek/dusnok-kozsegi-onkormanyzati-

epuletenek-energetikai-felujitasa 

 

Az ASP-s pályázat és a Magyar Falu Programos pályázatok pedig fent 

vannak a mi honlapunkon 

https://www.dusnok.hu/hirek.php?tema=palyazatok#hirekIndex 
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JETA pályázatok: 

 

Pályázat neve: Ravatalozó felújításának II. üteme 

Projektazonosító: JETA-83-2019 

Tevékenység: Új előtető kialakítása illetve az  épület előtti térburkolatok és padlóburkolatok 

felújítása 

Támogatás összege: 8.153.495 Ft 

Támogatás aránya: 95% 

Megvalósítás vége: 2020 

 

Pályázat neve: Dusnok belterületi közúthálózatának felújítási tervezése 

Projektazonosító: JETA-98-2018 

Tevékenység: Dusnok Község utcáinak k felújítására vonatkozó tervezési munkák elkészítése.  

Támogatás összege: 4.993.767 Ft 

Támogatás aránya: 100% 

Megvalósítás vége: 2019 

 

Pályázat neve: Művelődési Ház épületének felújítása 

Projektazonosító: JETA-97-2018 

Tevékenység: Melegítőkonyha kialakítása, nyílászárócsere épulet klimatizálása. 

Támogatás összege: 22.473.501 Ft     

Támogatás aránya: 90% 

Megvalósítás vége: 2020 

 

Pályázat neve: Ravatalozó felújításának I. üteme 

Projektazonosító: JETA-176-2017 

Tevékenység: Belső funkcionális átalakítás, tetőszerkezet felújítása ,tetőfedés cseréje, nyílászárók 

cseréje 

Támogatás összege 14.893.142 Ft 

Támogatás aránya: 100% 

Megvalósítás vége: 2018 



 

Pályázat neve: Belterületi járdák építése 

Projektazonosító: JETA-38-2016 

Tevékenység: Dusnok Község utcáinak k felújítására vonatkozó tervezési munkák elkészítése.  

Támogatás összege: 22.144.568 Ft 

Támogatás aránya: 75% 

Megvalósítás vége: 2017 

 

Pályázat neve: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

 

Tevékenység: Hunyadi utca  aszfaltburkolatának felújítása 

Támogatás összege: 11.914.981 Ft 

Támogatás aránya: 85% 

Megvalósítás vége: 2020 

 

Tevékenység: Zrínyi utca  aszfaltburkolatának felújítása 

Támogatás összege: 10.298.698 Ft 

Támogatás aránya: 85% 

Megvalósítás vége: 2019 

 

Tevékenység: Konyha  felújítás 

Támogatás összege: 19.031.702 Ft 

Támogatás aránya: 95% 

Megvalósítás vége: 2019 

 

Tevékenység: József Attila  utca  aszfaltburkolatának felújítása 

Támogatás összege: 15.000.000 Ft 

Támogatás aránya: 85% 

Megvalósítás vége: 2017 

  



VP pályázatok: 

Mezőgazdasági elkerülő út  

Dusnok Község Önkormányzata pályázatot nyújtot be Mezőgazdasági elkerülő út felújítására a  

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 

felhívásra. A 1827215714 azonosítószámú projekt keretében külterületi mezőgazdasági út felújítása 

történt meg  2.356 méter km hosszan, útárokkal, szórt útalappal, sárrázóval.  A felújított  útszakaszok  

(2019, 0200/65, 0204, 0263, 0205/77, 0227, 0239 és a 0245 hrsz-ek) mindegyike meglévő földút és a 

két végpontjában (0228/77 és 0199 hrsz-ek) szilárd burkolatú úthoz csatlakozik. A csatlakozási 

pontok ingatlanjain útfelújítás nem történt. A felújított utak a település délkeleti, frekventáltan 

használt mezőgazdasági művelésű külterületeit tárják fel. Ezek állapota erősen leromlott, felújításuk 

évtizedek óta húzódott.A sár- és porterhelés miatt sárrázók is kiépítésre kerültek. A projekt célja 

tehát a földúthoz csatlakozó szilárd burkolatú utak sárfelhordásnak megszüntetése és a földutak 

járhatóságának javítása. A felújítás projektje összhangban van Dusnok Község településrendezési 

tervével. A projekt maximálisan elszámolható költsége 110.446.949 Ft. 

 

Térfigyelő kamera rendszer felújítása 

VP6-19.2.1.-32-1-17 kódszámú felhívás  

Projekt azonosító: 1927855337 

A pályázat keretében a meglévő elavult térfigyelő rendszer cseréje történt meg.  

A projekt keretében beüzemelésre került a  rendszámfeldolgozó - és a központi szerver 

terheléselosztással, valamint  2 db  fix  infra , 3 db forgatható térfigyelő kamera és 2 db 

rendszámfelismerő eszköz került  elhelyezésre és az ehhez szükséges széles sávú adatátviteli eszközök 

üzembe helyezése, történt meg a helyi KMB irodájában.  

Támogatás összege: 5.204.803 Ft 

Támogatás aránya: 85% 

 

 

 

 

 


