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Tornyai János Kulturális VárosrehabilitációsTornyai János Kulturális Városrehabilitációs 
Program (DAOP-5.1.2/C-2010-0002)

A pályázat első fordulójának dokumentációja a DAOP keretében
2008. augusztusában, míg a második forduló 2009. decemberében
került benyújtásra. A 2010. május 17-án született döntésben
857 913 358 Ft tá tá i ö ll tt t lj b há á i857.913.358,-Ft támogatási összeg mellett a teljes beruházási
összeg 1.107.928.949,-Ft .
Támogatási intenzitás 79,55%
Kivitelezés: 2010 október – 2012 áprilisKivitelezés: 2010. október 2012. április

A pályázat keretében megvalósuló fejlesztések:
- Tornyai János Múzeum felújítása, bővítése 
Alföldi G lé i lát tób át é i t ktí ki l kítá- Alföldi Galéria látogatóbarát és interaktív kialakítása;

- Görögkeleti templom homlokzati felújítása;
- Dr. Rapcsák András utca  közterületeinek rendezése, parkosítás.

Kapcsolódó magántőkés beruházás a Hód Udvarház szolgáltató 
központ projekt. 



Tornyai János MúzeumTornyai János Múzeum
A már meglévő, egymáshoz csatolt két épülettömb (Dr. Rapcsák 
András u. 16-18.) felújítása, illetve kétirányú bővítése a Deák 
F t i á áb ( D R ák A d á D ák F éFerenc utca irányában (a Dr. Rapcsák András, Deák Ferenc és 
Szegfű utcák által határolt sarokház lebontásával és 
beépítésével).  
Az új épületszárny kialakításával a keletkezett hasznosAz új épületszárny kialakításával a keletkezett hasznos 
alapterülete összesen 710m², míg az átalakított épület hasznos 
alapterülete összesen 987m², így Tornyai János Múzeum 1697m² 
hasznos alapterülettel rendelkezik majd helyet adva korszerűhasznos alapterülettel rendelkezik majd, helyet adva korszerű 
raktáraknak, restaurátor műhelyeknek, irodáknak és szociális 
helyiségeknek.



Alföldi G lé iAlföldi Galéria
A tető és az emeleti rész felújítása szükségessé vált. Az 1985-ben
é ült lé őhá lb tá új lé őhá (é lift ) é íté é iépült lépcsőház elbontása, új lépcsőház (és lift ) építése, a régi
lépcsőház felújítása szerepel a terveken.
A tetőszerkezet állapota megfelelő, de a 25 -26 éve készült
hódfarkú cserépfedés teljes mértékben cserélendő, mivel az eltelt
időszak alatt szétfagyott.
Az épület földszintje 2003 és 2006 között megújult, szakszerűp j g j
kiállító termeket alakítottak ki a műemlékvédelmi hatóság előírásai
szerint.
Az udvari homlokzat felújítása elengedhetetlen.Az udvari homlokzat felújítása elengedhetetlen.
Az új lépcsőház megépítése azért is szükséges, mert itt
helyezendő el a lift, amely az emelet megközelítését teszi lehetővé
a mozgássérültek számáraa mozgássérültek számára.
A program keretében felújításra kerül az I. emelet, így új közösségi-
és kiállító tér alakul ki.





Görögkeleti templom

A városunkban 
letelepedő görög 
családok II. József 
türelmi rendeletetürelmi rendelete 
alapján, 1783-1807 
között építették fel azközött építették fel az 
egyhajós, 
síkmennyezetes, 
késő barokk, copf 
stílusú templomot.



•Az épület felújítását a talajnedvesség, talajvíz elleni
szigeteléssel kell kezdeni.
•A falszerkezeteket a szigetelés elvégzése után teljesen ki kell
szárítani, a lábazati vakolatot és a kifagyott téglákat el kell
távolítani.
A templom tetőszerkezete megfelelő de a torony szerkezete•A templom tetőszerkezete megfelelő, de a torony szerkezete

felújításra szorul. A belső fa lépcsőt is fel kell újítani, a
toronyban és a tetőtérben gondoskodni kell a megfelelő
galamb elleni védelemről.galamb elleni védelemről.
•Az épület külső homlokzatát a műemlékvédelem előírásai
alapján fel kell újítani.
•A felújítás során az épület teljes bádogos szerkezetét ki kellj p j g
cserélni, az ereszcsatornákon át a teljes falfedésekig. A
bádogos munkáknál horganylemezt kell alkalmazni.

A templom Hódmezővásárhely egyik legrégebbi műemléke,
megújítását követően látogathatóvá, a közönség számára
elérhetővé válik e szép épület.



Dr Rapcsák András útDr. Rapcsák András út
A Dr. Rapcsák András utcában 8.220 m2-en újul meg
(Deák F utca Kossuth tér között) a közterület(Deák F. utca – Kossuth tér között) a közterület,
forgalomcsillapítással, díszburkolattal, zöld- és
vízfelületekkel, közterületi kerámia alkotásokkal. A,
Tornyai Múzeummal , PMK-val és a Görögkeleti
templommal harmonizáló együttest képez az átépítés

SZEMMELROC
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után.

KAPPIA antica
fajtájú kőből
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mintázat



Dr Rapcsák András út tervezett átépítéseDr. Rapcsák András út tervezett átépítése



Dr Rapcsák András út látvány terveDr. Rapcsák András út látvány terve



Tornyai János MúzeumTornyai János Múzeum 
Látogatóbarát fejlesztése

A pályázat dokumentációja a DAOP keretében 2009.
novemberében került benyújtásra. A 2010. szeptember 6-án
megkötött Támogatási Szerződés alapján 84 89% os támogatásimegkötött Támogatási Szerződés alapján 84,89%-os támogatási
intenzitás mellett, 55 Millió Forint önerő biztosításával összesen
364,5 Millió Forint összköltséggel valósul meg a múzeumi épület
é ál l kóhá kö ötti f híjt l k b é íté Ki it l éés a szocreál lakóház közötti foghíjtelek beépítése. Kivitelezés:
2010. október – 2012. április



Tornyai János Múzeum y
Látogatóbarát fejlesztése

Az új épület a Tornyai János Múzeum fogadóépületeként szolgál
majd:

• Földszintjén: előcsarnok és rendezvénytér múzeumi könyvtárFöldszintjén: előcsarnok és rendezvénytér, múzeumi könyvtár,
olvasóterem, könyvraktár, kutatóhely

• Emeletén: az eredeti múzeumi épülettel összeépített kiállítótér és
installációs raktár

• Pincéjében: látványraktár
A kialakítandó épület
akadálymentesített lifttel ellátottakadálymentesített, lifttel ellátott
és a látogatókat szolgáló audio-
guide rendszerrel, érintőképernyős
i f t i ál kk l f l ltinfoterminálokkal felszerelt.
Cél: szezonalitás csökkentése, 
országban egyedülálló turisztikai 
vonzerő kialakítása



GÓAGÓRA

AGÓRA – multifunkcionális közösségi központok ésAGÓRA multifunkcionális közösségi központok és 
területi közművelődési tanácsadó szolgálat 
infrastrukturális feltételeinek kialakítása (TIOP –
1.2.1/08/1). – pályázat



• Multifunkcionális közösségi központ létrehozása

Fő célok
• Multifunkcionális közösségi központ létrehozása

• Közösségi, felnőttképzési és élményfunkciók egy
k l b tö té ő t l ítékomplexumba történő telepítése

• Területi közművelődési tanácsadó szolgáltatóTerületi közművelődési tanácsadó szolgáltató
funkció kialakítása

• Kulturális közművelődési alapszolgáltatásainak• Kulturális-közművelődési alapszolgáltatásainak
magasabb színvonalon történő biztosítása

• Funkciójuknál fogva viszonylag passzív városi
intézmények aktivizálása és bekapcsolása a
város életébe és gazdasági vérkeringésébeváros életébe és gazdasági vérkeringésébe



Támogatható tevékenységek
Közösségi funkciók:Közösségi funkciók:

a)Közösségi terek kialakítása (konferencia, 
kiállítások)kiállítások)

b)Képzési funkciók (felnőtt oktatás – 6 tanterem)

c)Szórakozási és élményfunkciók (színház, 
hangversenyterem, mobil-rendezvénytér, szakkörök)

d)Területi közművelődési tanácsadó szolgáltatás 
(Információs Kommunikációs Technológia, műszaki-
technikai infrastruktúra, wi-fi) 



A projekt kötelező tevékenységei
• Kis- közép- nagycsoportos foglalkozásokraKis , közép , nagycsoportos foglalkozásokra 

alkalmas terek
• Mobil belső közösségi térrendszerMobil belső közösségi térrendszer

• Formális és non-formális képzési helyek

• Multifunkcionális rendezvénytermek

• Hangverseny/színházterem/kiállítótérg y

• E-Magyarország pont / wi-fi

C ládb át kö t• Családbarát környezet

• Kerékpártároló



á á á áA pályázat eljárásrendje
Kétfordulós eljárás:j
1. 2008. május 30 – első forduló beadása

1 2 Pályázat második fordulóra beadása 2009 június 251.2 Pályázat második fordulóra beadása 2009. június 25.

2. 2009. október 5 – értesítés pályázatmásodik fordulós 

támogatásáról

támogatás 1 121 012 855 -Fttámogatás 1.121.012.855,-Ft

A támogatás vissza nem térítendő mértéke 92,36 %

3. A projekt tervezett összköltsége bruttó 

1.213.766.343,- Ft1.213.766.343, Ft



P tőfi Sá d Mű lődé i Kö tPetőfi Sándor Művelődési Központ 
átalakítása

• nézőtér drasztikus átalakítása 

• pincefolyosó kiépítésepincefolyosó kiépítése 

• egyéb helyiségek kialakítása

• multifunkciós tér létrehozása

• oktatóközpont létesítése

• tánc/mozgáskultúra terem kialakítása 



Műszaki paraméterek I.

Bruttó beépített alapterület jelenlegi 
áll tb 998,80 m2

Meglévő épület főbb adatai

állapotban 998,80 m

Bruttó beépített alapterület tervezett 
állapotban 991,03 m2
állapotban
Épület nettó szintterülete jelenlegi 
állapotban 1747,50 m2

Épület nettó szintterülete tervezett 
állapotban 2032,33 m2

Nézőtér befogadóképessége jelenlegiNézőtér befogadóképessége jelenlegi 
állapotban (karzattal együtt) 451 fő

Nézőtér befogadóképessége tervezett 368 főállapotban 368 fő



Meglévő épület tervezett állapot









MultifunkcionalitásMultifunkcionalitás



Műszaki paraméterek II.

Új é ül t főbb d t i

Bruttó beépített alapterület 423,13 m2

Új épület főbb adatai

p p

Épület nettó szintterülete 859,92 m2





Új épület
+1,80 szint-1,80 szint

Új épület



Új épület   +4,80 szint



El é dő f l d t k IElvégzendő feladatok I.

Új épület szerkezet építése•Új épület szerkezet építése

•Új épület szakipari munkái; burkolatok, 
felületképzések, elektromos és  informatikai hálózat 
kialakítása, gépészeti rendszerek telepítése

•Új épület belsőépítészeti munkái

•Külső közmű építés, átalakításp ,

•Külső burkolatok, parkolók, kerékpártárolók kialakítása



El é dő f l d t k II

Meglévő épület alápincézése

Elvégzendő feladatok II.

•Meglévő épület alápincézése
•Meglévő épület szakipari munkái; burkolatok,  
f lül tké é k l kt é i f tik i háló tfelületképzések, elektromos és  informatikai hálózat 
kialakítása, gépészeti rendszerek telepítése
Lift k é bil büfé ki l kítá•Liftek és a mobil büfé kialakítása

•Meglévő épület belsőépítészeti munkái
M lé ő é ül t ik i í dt h ik•Meglévő épület scenikai, színpadtechnika, 

világítástechnikai rendszereinek kialakítása
•Multifunkcionális terület kialakítása (mobil falak stb.)









Mód ít tt tMódosított terv
alapterület kimutatás II.

Emelet:
- Búvár medence kiszolgáló terület: 33,02 m2

Közlekedő területek: 181 10 m2- Közlekedő területek: 181,10 m2
Összesen: 214,12 m2

Vízfelület: 523,94 m2

ÖÖsszes alapterület 3076,92 m2
Elszámolható fajlagos ár 260.000,- Ft/m2

Becsült összes költség (nettó) :    800.020.000 Ft 
Cél a támogatási intenzitás 50%-ra emeléseg %



Hód d há j kHód-udvarház projekt 
A T i Já K l áli

Hódmezővásárhely

A Tornyai János Kulturális 
Városrehabilitációs Programhoz 
kapcsolódó magán  beruházás Hódmezővásá hely

Létesül: 284 parkoló 
hellyel rendelkező, két 
szintes mélygarázsszintes  mélygarázs 
üzletek
irodahelyiségek
lakások 25 db

A beruházás tizennyolcezer 
négyzetméter hasznosnégyzetméter hasznos 
alapterülettel mintegy 4,0 milliárd 
forint értékben valósul meg. 



Hód-udvarház projekt 
-Mélygarázs: (3 szint) 10 950 m2 284 db parkoló-Mélygarázs: (3 szint) 10.950 m2 284 db parkoló
-Földszint: 2.250 m2  üzletek, közlekedők,étterem, 
kiszolgáló helyiségek, gépészet, zöldterület, 
i bl kk

Hódmezővásárhely
vizesblokk

Hódmezővásá hely



Hód d há j ktHód-udvarház projekt

I l 1990 2 i dák i l ká kI. emelet: 1990 m2  irodák, mozi, lakások, 
közlekedő, szórakozó hely, gépészet, vizesblokk

II. emelet: 1420 m2  lakások, közlekedő, irodák, Hódmezővásárhely , , ,
gépészet, vizesblokk

Hódmezővásá hely



j ktHód-udvarház projekt
III l 1 550 2 i dák l ká k kö l k dő

Hódmezővásárhely

-III. emelet: 1.550 m2  irodák, lakások, közlekedő,      
gépészet, vizesblokk, öltöző

- tetőtér: 350 m2 lakásokHódmezővásá hely



Hód d arhá projektHód-udvarház projekt 
Beruházás jelenlegi állása:

Az engedélyezési tervek elkészültek
A engedélyezési eljárás folyamatban

Hódmezővásárhely
A piacfelmérést megkezdte

Hódmezővásá hely



Református ÓtemplomReformátus Ótemplom

Hódmezővásárhelyi Református

Ótemplomi Egyházközség pályázatot

újt tt b Dél lföldi R i álinyújtott be a Dél-alföldi Regionális

Fejlesztési Ügynökséghez a

templom felújításáratemplom felújítására.

A bírálók támogatásra érdemesnek

ítélték a „A 300 éves

Hódmezővásárhelyi Ótemplom

örökségértékeinek megóvása, a

bemutatóhely látogatóbarát

fejlesztése” című projektet.



Református ÓtemplomReformátus Ótemplom

A beruházás tervezett bekerülési 

költsége 272.015.810 Ft

Ebből a megítélt támogatás 

231.000.000 Ft

A projekt megvalósításának tervezett 

kezdése 2010. október 1kezdése 2010. október 1

befejezése 2012. február 28 



Ginkgo – Sas szálló projekt

HódmezővásárhelyHódmezővásá hely



A szálloda paramétereiA szálloda paraméterei
• Kategória: 4 csillagos, 
• Szobák száma: 90 db

Hódmezővásárhely

• Parkolók: 45 db
Az épület kialakításaHódmezővásá hely

Pince: 45 db személygépkocsi parkoló
4 db motorkerékpár parkoló
technológiai helységektechnológiai helységek

Földszint: front office
lobby bár
reggeliző teremreggeliző terem
reggeli konyha
konferencia terem
két kisebb tanácsterem
négy üzlethelyiség
fittness blokk (szaunával)
igazgatáshoz szükséges irodák



I emelet: egy lakosztály
k dál b

Az épület kialakítása

Hódmezővásárhely

egy akadálymentes szoba
huszonnégy szoba

II emelet egy lakosztályHódmezővásá hely
egy akadálymentes szoba
huszonhárom szoba

III emelet          egy lakosztálygy y
egy akadálymentes szoba
huszonnégy szoba

IV emelet egy akadálymentes szobaIV emelet          egy akadálymentes szoba
tizenkettő szoba
dolgozói blokk

A beruházás tervezett összköltsége 1.291 millió Ft
Elnyert pályázati támogatás 377 millió Ft. A
beruházó a szállodát 2010 augusztusában megnyitottaberuházó a szállodát 2010 augusztusában megnyitotta



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


