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ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN ÉLŐK

EMLÉKEZTETŐ
zárórendezvényről
Az Újszentmargitai Gyermek Sportegyesület 2013. július 03. napján pályázatot nyújtott be a
Mezőgazdasági

és

Vidékfejlesztési

Hivatal

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei

Kirendeltségéhez, melyet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2015. május 15.
napján kelt támogatató határozatában foglaltak szerint támogatásra érdemesnek ítélt. A
projekt keretében az Újszentmargitai Gyermek Sportegyesület bruttó 14.439.181,- Ft összegű
vissza nem térítendő támogatást nyert el, a támogatás intenzitása 100%-os. A projekt
megvalósításának része volt a 2015. július 12. napján megrendezésre került zárórendezvény
is.
Sugár Csaba, mint az Újszentmargitai Gyermek Sportegyesület elnöke 2015. június 10.
napján kelt levelében értesítette a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Hajdú-Bihar
Megyei, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltségeit, továbbá a Hortobágyi
LEADER Közhasznú Egyesületet a 2015. július 12. napján megrendezésre kerülő
zárórendezvényről, annak időpontjáról, helyszínéről, a tervezett programról.
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A meghívóban célcsoportként a Hortobágyi LEADER, valamint az újszentmargitai lakosság
került megjelölésre. A meghívó egyben plakátként is szolgált, mely hirdette a rendezvény
programjait.
A rendezvény legfőbb célja a LEADER forrásból megvalósult projekt népszerűsítése, a
projekt kertében megvalósításra került beruházás ismertetése, népszerűsítése, illetve a
labdarugó pálya átadása volt. Mindemellett fontos cél volt a LEADER-szerűség, a LEADER
szerepének népszerűsítése a térségben élők számára.
A rendezvény 2015. július 12. napján 09:30 órai kezdettel került megrendezésre.
A rendezvény elemei:
09.30-10.00

Érkezés - vendégek, érdeklődők fogadása

10.15 - 10.30 Megnyitó, köszöntő
Ünnepi beszédet mondott:
Sugár Csaba elnök
Csetneki Csaba polgármester
10.30-10.45

A beruházás ünnepélyes átadása, szalagátvágás.

10.45-től

Ünnepi Műsor

A vendégek fogadását követően Sugár Csaba, az Újszentmargitai Gyermek Sportegyesület
elnöke köszöntötte a vendégeket és rövid beszédet tartott, majd ezt követően átadta a szót
Csetneki Csaba polgármesternek.
Röviden bemutatásra került a projekt által eredmények:
Az Újszentmargitai Gyermek Sportegyesület célja – alaptevékenységével összhangban – az
volt a beruházással, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon egy élőfüves
labdarugó pályát alakítson ki, 90 férőhelyes lelátóval együtt, valamint a sportpályához
kapcsolódóan egy 10 férőhelyes kavicsborítású gépjárműparkolót, 2 férőhelyes szintén
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kavicsborítású autóbusz parkolót hozzon létre. A létrehozott élőfüves sportpálya füves
burkolatot kapott, 100 m x 70 m mérettel, két darab kapuval, a végeken pedig 6 m magas
labdarugó halóval rendelkezik. A fejlesztéshez kapcsolódóan marketing tevékenység is
megvalósult (kiadványok, rendezvény), mely biztosította a projekt komplexitását, valamint
egyéb költségek is elszámolásra kerültek, úgymint műszaki ellenőrzés, tanácsadás.
A fejlesztés alapvető célja egy sport és szabadidős tér kialakítása volt. Az élőfüves sportpálya
kialakítását indokolta, hogy a településen eddig nem volt a szabadidő hasznos eltöltésre
alkalmas sportpálya, valamint a lakossági igények is azt támasztották alá, hogy indokolt a
településen a sportpálya létrehozása.
A jelenlévők a fentieken kívül röviden ismertetőt hallhattak a LEADER szerepéről
térségünkben. Ezt követően kezdődött az ünnepi műsor, majd pedig a nagyok birtokba
vehették a labdarugó sportpályát, a kicsik szórakoztatására pedig ugrálóvárat biztosítottunk. A
nap végén Sugár Csaba elnök megköszönte a megjelenteknek a részvételt.
Összefoglaló – a rendezvény eredményének rövid bemutatása:
A projekt közvetlen kedvezményezettjei az újszentmargitai lakosok, míg közvetett
kedvezményezettjei a teljes Hortobágyi LEADER lakossága. A rendezvény a tervezettek
szerint került megvalósítására.
A rendezvény és a megvalósított beruházás folyományaként tovább erősödött a helyiek
identitástudata, a jelenlévők rövid betekintést nyerhettek a LEADER programok, pályázati
lehetőségek jelentőségébe is.
A projekt nem számszerűsíthető eredményeként említhető, hogy a projekt megvalósításával
egyrészt a helyiek életminősége javul, településük továbbszépül, mely mélyíti, szilárdítja a
helyiek településükhöz való viszonyát, erősíti identitástudatukat. A fejlesztés hozzájárul
ahhoz, hogy a település vonzóbbá váljon, kedvező képet mutasson az ide látogatók számára,
aktív sportolási lehetőséget biztosítson a településen élők, valamint az ide érkezők számára,
továbbá a projekt az egyedi arculat kialakítását is támogatja, kapcsolódva a Hortobágyi
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LEADER HACS Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzésekhez. A
projekt megvalósításától az Egyesület a helyi közösségi élet fellendülését is várja.
Összességében elmondható, hogy a rendezvény tervezett célját megvalósította, a részvevők
pozitív érzésekkel távoztak a rendezvényről.
Újszentmargita, 2015. július 15.
Készítette:

…………………………
Sugár Csaba
elnök
Újszentmargitai Gyermek Sportegyesület
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elnök
Újszentmargitai Gyermek Sportegyesület
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PROJEKTÖSSZEFOGLALÓ
KÉPES, SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Az Újszentmargitai Gyermek Sportegyesület 2013. július 03. napján pályázatot nyújtott be a
Mezőgazdasági

és

Vidékfejlesztési

Hivatal

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei

Kirendeltségéhez, melyet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2015. május 15.
napján kelt támogatató határozatában foglaltak szerint támogatásra érdemesnek ítélt. A
projekt keretében az Újszentmargitai Gyermek Sportegyesület bruttó 14.439.181,- Ft összegű
vissza nem térítendő támogatást nyert el, a támogatás intenzitása 100%-os.
A projekt kertében az alábbi tevékenységek kerültek megvalósításra:
Az Újszentmargitai Gyermek Sportegyesület célja – alaptevékenységével összhangban – az
volt a projekttel, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon egy élőfüves labdarugó
pályát alakítson ki, 90 férőhelyes lelátóval együtt, valamint a sportpályához kapcsolódóan egy
10 férőhelyes kavicsborítású gépjárműparkolót, 2 férőhelyes szintén kavicsborítású autóbusz
parkolót hozzon létre. A terület korábban teljesen sík, beépítetlen terület volt. A létrehozásra
került élőfüves sportpálya füves burkolatot kapott, 100 m x 70 m mérettel, két darab kapuval,
a végeken pedig 6 m magas labdarugó halóval rendelkezik.
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A fejlesztéshez kapcsolódóan marketing tevékenység is megvalósult (kiadványok,
rendezvény), mely biztosított a projekt komplexitását, valamint egyéb költségek is
elszámolásra kerültek, úgymint műszaki ellenőrzés és pénzügyi, üzletviteli tanácsadás.
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A fejlesztés alapvető célja egy sport és szabadidős tér kialakítása volt. Az élőfüves sportpálya
kialakítását indokolta, hogy a településen eddig nem volt a szabadidő hasznos eltöltésre
alkalmas sportpálya, valamint a lakossági igények is azt támasztották alá, hogy indokolt a
településen a sportpálya létrehozása.
A fejlesztés a 275 helyrajzi számú, Újszentmargita belterületi ingatlanon valósult meg. Az
ingatlan Újszentmargita Község Önkormányzatának kizárólagos (100%-os) tulajdonában van.
Az Önkormányzat támogatta jelen projekt megvalósítását, melyet tulajdonosi hozzájárulás,
valamint ingatlan használatba vételi megállapodás keretében kifejezésre juttatott, ezen igazoló
dokumentumok a pályázati dokumentumok mellékletét képezték.
A pályázó szándéka az volt, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon a helyi
labdarúgó klub részére élőfüves labdarúgó pályát alakítson ki 90 férőhelyes lelátóval,
valamint a telken belül 10 férőhelyes kavicsborítású gépjárműparkolót, 2 férőhelyes autóbusz
parkolót hozzon létre. Az építés helyszíne a település déli részén található Szélső utca
délnyugati oldalán húzódó építési telek volt.
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Az élőfüves labdarúgópálya a telken északnyugat – délkeleti irányban került elhelyezésre. A
labdarúgópálya délnyugati oldalán egy időszakosan elhelyezett acélszerkezetű 90 férőhelyes 3
soros fedett lelátó kapott helyet. A lelátóval szemközti oldalon a csapatok által használt két
darab fedett kispad került kialakításra az MLSZ előírásainak megfelelően. A pálya két
rövidebbik oldalán (kapuk mögötti oldalon) acélpillérekre szerelt 6,00 m magas labdafogó
háló került beépítésre. A telek délkeleti oldalán került kialakításra a 10 db kavicsburkolatú
gépjárműparkoló, valamint 2 db autóbusz parkoló. A parkolók a Szélső utcából nyíló
bekötőútról közelíthetők meg.
A terület lehatárolása 1,80 m magas dróthálós kerítéssel történt, a délkeleti oldalon kapuval. A
futballpálya füves burkolatot kapott, nagysága 100 m x 70 m, melyhez két kapu, a végeken 6
m magas labdafogó háló tartozik. A pálya két kapu mögötti végén teljes szélességben 6,00 m
magas labdafogó háló került kialakításra. A labdafogó háló statikailag méretezett acél
oszlopokra került rögzítésre. A labdafogó hálót tartó acélpillérek alapozása, beton pontalap,
statikailag méretezve. A dróthálós kerítés tartószerkezete statikailag méretezett zárt acél
oszlop. Erre a szerkezetre került a drótfonat.
A 90 férőhelyes lelátó térkő burkolatot kapott. A burkolatok beton kerti szegéllyel kerültek
szegélyezésre, 25x5x100cm-es előre gyártott szürke szegélykőből, betonba ágyazva. A lelátó
statikailag méretezett zártszelvény tartószerkezetű, szélráccsal erősített, beton pontalap
alapozással került kialakításra. A lelátó négy oldalán kétsoros védőkorlát került kialakításra.
A járófelülete 5x10 keresztmetszetű felületkezelt gyalult fapalló, az ülőfelület 5x5
keresztmetszetű felületkezelt gyalult fa.
A fejlesztés egy megvalósítási helyet érintett, ahol három létesítmény került kialakításra.
Egyrészt az élőfüves pálya (talajelőkészítés, füvesítés, kaszálás, gyomirtás), másrészt az
egyéb kiegészítők (kapuk, védőháló, cserepad, szögletzászló, lelátó kialakítása) és
harmadrészt a szilárd burkolatok, kerítés (kerítéskapu, szegélyek, térburkolatok, közúti jelzőés útbaigazító táblák).
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A projekt keretében elért eredmények:
A fejlesztésnek köszönhetően a település sportélete várhatóan fellendül, az új közösségi tér
kialakításával bővül a helyiek kikapcsolódási lehetőségeinek száma, mely életminőségükre is
pozitív hatást gyakorol, támogatja a fiatalok helyben maradását.
A projekt nem számszerűsíthető eredményeként említhető, hogy a projekt megvalósításával
egyrészt a helyiek életminősége javul, településük továbbszépül, mely mélyíti, szilárdítja a
helyiek településükhöz való viszonyát, erősíti identitástudatukat. A fejlesztés hozzájárul
ahhoz, hogy a település vonzóbbá váljon, kedvező képet mutasson az ide látogatók számára,
aktív sportolási lehetőséget biztosítson a településen élők, valamint az ide érkezők számára,
továbbá a projekt az egyedi arculat kialakítását is támogatja, kapcsolódva a Hortobágyi
LEADER HACS Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzésekhez. A
projekt megvalósításától az Egyesület a helyi közösségi élet fellendülését is várja.
A fejlesztés számszerűsíthető eredményeként a településen 1 db élőfüves sportpálya került
létrehozásra, melyre nagy igény mutatkozott a helyi lakosság körében, az aktív sportélet
fellendítése érdekében.
Újszentmargita, 2015. július 15.
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