
 

Tájékoztatás 
Tornyai Város-rehabilitáció II. című, DAOP-5.1.2/C-

14-K2-2014-0002 jelű projekt keretében  
 

az elkülönített Programalap felhasználásával 
megvalósuló mini-projektek támogatásáról 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat sikerrel 
valósította meg a belváros funkcióbővítő rehabilitációját Tornyai 
Kulturális Város-rehabilitáció címmel 2012. évben. A belváros 
felújításának folytatására nyílt 2014. évben lehetősége az 
Önkormányzatnak, mely keretében a Hódi Pál utca üresen álló 
telkén mélygarázs, a felszínen közpark, játszótér építése valósul 
meg, továbbá kerékpártároló kialakításával és területrendezéssel a 
Tóth Sándor utcában mind a közlekedési, mint a kerékpár tárolási 
körülmények javulnak, illetve nyilvános illemhely építésével a 
Népkert területén a játszótérre, futópályára érkezők komfortérzetét 
nagymértékben növelni tudja.  
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal, illetve a 
Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitánysággal konzorciumban 
valósítja meg a beruházást 740 millió forint összértékben 100%-os 
támogatási intenzitással.  
A pályázat un. szoft elemei keretében a közösségfejlesztést és a 
szabadidő hasznos eltöltését segítő programok megvalósítására 
non-profit szervezetek a mini projektek keretében pályázhatnak.  
A 2014. októbertől nyitva álló pályázati lehetőségre beérkezett 
pályamunkát 2014. november 26. napján bírálta el az Értékelő 
Bizottság és az alábbi projektet támogatásra méltónak és 
megvalósíthatónak ítélte.  

A pályázati forrás még nem merült ki, továbbra is 
lehetőség van pályázatok benyújtására! 
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Hozd a 
formád! 1 984 166 Ft 2014.12.01-

2015.04.30 

Tevékenység 1: 2014.december 05. 
MIKULÁSFUTÁS; Dr. Rapcsák András út - 
Kossuth tér 
Tevékenység 2: 2015.február 21.            
CSALÁDI NAP TÉLBÚCSÚZTATÓ; Balogh 
Imsi Sportcsarnok Szegfű u. 6. 
Tevékenység 3: 2015.március 01-30.     
SPORTÓRÁK AZ ÓVODÁSOKNAK ÉS 
SZÜLEIKNEK; Brunszvik Teréz 
Óvoda,Oldalkosár utcai óvoda,Mária Valéria 
Óvoda 
Tevékenység 4: 2015.02-04.hónapba     
„SPORTAKADÉMIA”; Környezeti Információs 
Központ Hunyadi u. 3. 
Tevékenység 5: 2015.02-04. hónapban  
SPORTHÁZ-JÁTSZÓHÁZ 
Tevékenység 6: 2015.02.10-2015.04.15.   
SPORTFOTÓ PÁLYÁZAT- Hozd a 
formád!címmel!; Környezeti Információs 
Központban - Hunyadi u. 3. - kiállítás és 
díjkiosztó ünnepséggel egybekötve 

A projekt keretében 7 tevékenység 
keretében 21 programot valósulna meg. A 
projekt keretében MIKULÁSFUTÁST 
rendeznek, a Családi Nap keretében 
TÉLTEMETŐ KAVALKÁD című program 
valósul meg a Balogh Imsi Sportarénában, 
ahol farsangi népi játékokat próbálhatnak ki 
az érdeklődők. A „SOPORTÓRÁK AZ 
ÓVODÁBAN” című program keretében a 
három Belvárosi óvodában 3-3 alkalommal 
élménytorna délutánokat tartanak a 
televízióval összekötött Kinect 
mozgáskoordinációs játék segítségével. A 
SPORTAKADÉMIA program során 4 
alkalommal a város kiemelkedő sportolói 
tartanak motivációs előadásokat diákoknak 
a Környezeti Információs Központban. A 
SPORTHÁZ-JÁTSZÓHÁZ program keretében 
5 alkalommal a jeles ünnepnapokhoz 
kapcsolódó játék és kézműves foglalkozást 
tartanak. A SPORTFOTÓ PÁLYÁZAT célja a 
sport legszebb pillanatainak megörökítése, 
elért egyéni eredmények, pillanatok 
bemutatása. A szakmai zsűri által 
legjobbnak ítélt  képek alkotói a fotójukkal 
ellátott pólót és bögrét kapnak illetve a 
legjobb fotók montázsából kártyanaptár 
kerül kiadásra, melyet a bálváros lakóinak 
ajándékoznak.  

 


