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TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 PÁLYÁZAT

• Támogatási kérelem benyújtója Sellye Város Önkormányzat (konzorcium 

vezető), Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (konzorcium tag)

• Elnyert támogatási összeg: 300 000 000,- Ft

• Döntés pályázat megvalósításáról és a támogatási szerződés aláírásáról: 

193/2018 (VII.26.) számú KT határozat

• Szerződés hatályba lépése: 2018.08.21.

• Projekt indítása: 2018.10.01., tervezett befejezés dátuma: 2021.03.31.

• Jelenleg ütemezett befejezés dátuma: 2021.08.21. 



PÁLYÁZAT CÉLJA

• A projekt célja a település általános környezeti állapotának javítása.

Zöldfelületek rekonstruálása, városi játszótér teljeskörű felújítása. Ezen

fejlesztések eredményeként pedig a helyi közösségformálás

elősegítése.

• Másodlagos központi tengely létrehozása (Batthyány utcától a Korongi

térig) számos más pályázat összhangban való megvalósításával (TOP-

2.1.1, TOP-3.2.1, TOP-1.1.3, TOP-3.1.1)







MEGVALÓSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK

• Tervezők beszerzése:

(2019. január), Geodéta: Térképész Bánya- és Földmérő Bt. (7393 Bakóca, Rákóczi u. 

24.)

(2019 január), Generál tervező: Capparis Kft. (7629 Pécs, Körös u. 21.)

(2019 január), Utas tervező: Ritter és Társa Mérnöki és Ingatlanközvetítő Bt. (7737 

Székelyszabar, István u. l54.)

(2019. március), Villamos tervező: WATT-Erősáramú Tervező, Szerelő és Szolgálató 

Kft. (7627 Pécs, Pósa Lajos u. 15.)

(2019 június), Kamerás tervező: TG NetCom Kft. (7630 Pécs, Francia u. 1)

• Műszaki ellenőr: 

PRESTING OPTIMUM MÉRNÖKI Zrt. (7624 Pécs, Rókusalja utca 18.)

• Kivitelező:
B Terv Baranya Kft. (7632 Pécs, Siklósi út 50.)
Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. (7960 Sellye, Mátyás király utca 79.)

• Kivitelezés/munkaterület átadás megkezdése: 2020.10.01.

• Kivitelezési munkálatok várható befejezése: 2021. nyár



PROJEKT MŰSZAKI TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

• A Sellye Ifjúság út és a Korongi tér között térköves járda létesítését       

tervezzük, melynek felülete szürke-sárga (70-30% arányban) színű térkő, 

szélessége 2,25m.

• A járda mentén a közvilágítási hálózat megújul/létesül.

• A sportcsarnok előtt a meglévő zúzottköves burkolat és kiemelt szegély 

felújításra kerül.

• A Bodonyi utcában a 8.sz. alatti vegyesbolt előtt a lefedett árok felett a zúzottkő 

burkolatának felújítását tervezzük.



• A sportcsarnok előterében büfét 

alakítunk ki. Az eladó és 

fogadótér mellett egy kis

raktárhelyiség is kialakításra 

kerül.

• A Bodonyi és Árpád utca útján

”Kerékpáros nyom” kerül

felfestésre.

PROJEKT MŰSZAKI TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA



• A Korongi téren gyermek

játszótér, fitnesz (felnőtt)

játszótér egy pihenő park

rész továbbá szilárd térkő

burkolatú sétány ( szürke

70% - sárga 30%) kerül

kialakításra.

PROJEKT MŰSZAKI 

TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

KORONGI TÉR





• A Korongi téren gyermek játszótéri eszközök

PROJEKT MŰSZAKI TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA



PROJEKT MŰSZAKI TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

• A gyermek játékszerek körül, és fitnesz pályán rugalmas, ütés csillapító öntött 

gumi burkolat készül esési távolságok figyelembevételével.  



• A Korongi téren felnőtt játszótéri eszközök

PROJEKT MŰSZAKI TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA



• A Korongi téren pihenőpark is kialakításra kerül, piknikpadok, ivókutak 

kihelyezésével.

• A lakosság és a beszerzett eszközök biztonsága érdekében a Korongi téren 

térfigyelő rendszer kerül kiépítésre, valamint a sétány mentén új közvilágítás 

is kialakításra kerül.

PROJEKT MŰSZAKI TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA



Megnevezés Mennyiség

Bodonyi utcától a Korongi térig 

létesülő járda hossza
615, 5 fm

Bodonyi és Árpád utcákban árokfedés 209,4 fm

Büfé kialakítása során érintett 

alapterület
105,5 m2

Telepített kandeláberek, lámpakarok, 

lámpatestek darabszáma
46 db + 7 db + 51 db

Telepített gyermek játszótéri eszközök 12 db

Telepített felnőtt játszótéri eszközök 13 db

Öntött gumiburkolat területe 717,9 m2

Parki sétányburkolat területe 743,2 m2

Telepített kamerák száma 8 db

Kerékpártámaszok száma 6 db

Ülő padok száma 24 db

Szemétgyűjtők száma 12 db

Piknik asztalok száma 5 db

Zöldfelület és nyitott tér átalakítása 16.132,9 m2
Ivó kutak + pavilon 2 + 1 db

PROJEKT MŰSZAKI TARTALMA SZÁMSZERŰSÍTVE



• Lakossági fórum Zöldvárosért (2020.09.30.)

• Környezet-tudatossági nap Zöldvárosért (tervezetten 2020. IV. negyedév)

• Virágosítási és faültetési akció Zöldvárosért (tervezetten 2021. I. negyedév)

• Családi Piknik a Korongi téren (tervezetten 2021. II. negyedév)

PROJEKT SOFT TEVÉKENYSÉGE



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


