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Projekt bemutatása: 

  

,,MVSE által használt sportcélú létesítmény fejlesztése” 

  

Kedvezményezett:                 Martfűi Városi Sportegyesület 

  

Kivitelezés helyszíne:           5435 Martfű, Ifjúság utca, HRSZ: 822/1. 

  

Kivitelezés ideje:                   2014.03.15 – 2014.12.31. 

  

A Darányi Ignác Terv, az Európai Unió és Magyarország Kormánya Által nyújtott támogatás 

összege:                            28.341.120 Ft 

  

Kivitelezők: Térkő Gép Kft., 3600 Ózd, Szent István út 7. és Csüllög és Társa Kft., 5435 

Martfű, Arany út 15. 

 Műszaki ellenőr: Juhász Zsolt, 3600 Ózd, Bolyki főút 49. fsz. 1. a. (05-50405) 

  Fejlesztés célja az alábbi volt: 

A fejlesztéssel érintett sportlétesítmény 1998-ban került kialakításra, civil összefogással.  

Az akkori létesítés anyagi forrását az egyesület tagjai, támogatói teremtették elő.  

 Önkormányzatunk a létesítmény kialakításához az ingatlant biztosította. 

 A sportpályák életében 15 év komoly idő. Ezen idő alatt a létesítményt érdemben fejleszteni 

nem tudtuk, ezért mára indokolttá vált. 

 Célunk kulturált, modern környezet kialakítása, hosszabb használati idő és takarékosabb 

fenntartási költség elérése. Szolgáltatás nyújtása: sportturizmus. 

  A megvalósított projekt rövid leírása: 

Öntözési rendszert alakítottunk ki a teniszpályák területén.  
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Öntözési automatikával, szabályozhatósággal, öntözőcsövek talajba fektetésével, 5 m3-es 

puffer öntözőtartály talajszint alá építésével, nagy teljesítményű pedrolló búvárszivattyúval, 

salakos pályára kifejlesztett, 24 db. speciális, talajszintből kiemelkedő szórófejjel. 

 Korszerű új pályavilágítás került kialakításra.  

Szabályozó központtal, 8 db. 10 m magas lámpatartó oszlop kerítésen belül, 36 db. 400 wattos 

nátrium-fémhalogén aszimmetrikus fényvető lámpatesttel.  

A jelenlegi 1x32A helyett, 3x32A teljesítményfejlesztés került megvalósításra saját forrásból. 

A pályák megvilágításának mértéke: 220 lux. 

 Térburkolás került megvalósításra. 

A teniszpálya és a betonkerítés között körülbelül 100 m2-en hullámköves térburkolás valósult 

meg. 

 Új helyen, új személyi bejáró került kialakításra. 

A teniszpályák oldalán egy új személyi kapu készül1: 90/190 cm. Ugyanitt saját forrásból 

épült egy nagykapu. A teniszpályák megközelítése gépekkel és gyalogosan így oldható meg. 

 Új nagykapu készült. 

Új, futó (toló), zárható nagykapu - 500/200 cm - és személyi kapu - 90/190 - cm készült a 

jelenlegi betonkerítés bontásával az Ifjúság út felől. Itt jönnek be a járművek, illetve személyi 

bejáróként is szolgál. 

 Terepet rendeztünk, zöldfelületet alakítottunk ki – füvesítés - 585 m2-en. 

 Meglévő 3 db. salakpályánk felületét felújítottuk. 

Elhasznált salakrétegeket cseréltük, új salakrétegek kerültek kialakításra: 2.592 m2-en - 286 

tonna salak: 0-6 és 0-3 mm szemcsenagyságú. 

 Új teniszpálya tartozékok kerültek beszerzésre, beépítésre. 

3 db. háló, hálótartó oszlop, műanyag vonal, pályakarbantartó eszközök, padok, asztalok. 

Ezek egy része saját forrásból valósult meg. 

 Marketing és egyéb pályázattal kapcsolatos tevékenységek végeztünk, finanszíroztunk. 

Projekt- nyitó és záró rendezvény, pályázatírás, tervkészítések, közbeszerzés és költségei, 

műszaki ellenőr, hirdetések, brosúra készítés, arculati elemek készítése, PR, kommunikáció, 

tanácsadás, projektvezetési szolgáltatás. 

 


