A balatonfűzfői Jókai Parkban található
játszótér fejlesztése
A projekt azonosító száma:
3282415078
A projekt megvalósításának ideje:
2021. 08. 02. – 2022. 03. 08.
A kedvezményezett neve és elérhetősége:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
Támogató neve:
Miniszterelnökség
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság
8200 Veszprém, Brusznyai Árpád utca 1.
Kivitelező neve és elérhetősége:
ROYAL-KERT Kft.
8200 Veszprém, Sólyi út 8.
Tervező neve és elérhetősége:
Szalai Sándor egyéni vállalkozó
8096 Sukoró, Borostyán utca 18.
Műszaki ellenőr neve és elérhetősége:
Szalai Sándor egyéni vállalkozó
8096 Sukoró, Borostyán utca 18.
A Miniszterelnökség által nyújtott támogatás összege: 4.923.790 Ft (99%).
Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított saját forrás összege: 53.213 Ft (1%).
A projekt összköltsége: 4.977.003 Ft.

A PROJEKT ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2021. május 5-én támogatási kérelmet nyújtott be a
balatonfűzfői Jókai Parkban található játszótér fejlesztésére, amelynek eredményeként 4.923.790 Ft
összegű vissza nem térítendő hazai támogatást nyert a Magyar Falu Program keretében az
„Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című alprogramhoz meghirdetett,
MFP-OJKJF/2021 kódszámú pályázatán.
A Támogatói Okirat 2021. július 9-én lépett hatályba.
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A projekt keretében Balatonfűzfő Város Önkormányzata a tulajdonában lévő, a 8175 Balatonfűzfő,
Jókai Park, 377/2 hrsz.-ú ingatlanon meglévő közterületi játszótér fejlesztését valósította meg 1 db
játszóvár, 2 db pihenőpad és 1 db hulladékgyűjtő beszerzésével.
A projekt során kizárólag olyan játszótéri eszköz és parki berendezések kerültek beszerzésre,
amelyek tanúsítvánnyal rendelkeznek és megfelelnek a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló
78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti követelményeknek.
A fejlesztésnek köszönhetően a jelenlegi játszótér kiegészült egy olyan eszközzel, amely a 3-12
éves gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését segíti és lehetőséget biztosít a szabadidő
eltöltésére generációktól függetlenül. A városban így elérhetővé válik egy biztonságos és változatos
játékokkal felszerelt játszótér.
A fejleszteni kívánt játszótér Fűzfőfürdő városrészben a Jókai Parkban található. Az itt meglévő
játszóeszközök közül a kombinált hinta a korábbi években – rossz állapota miatt – már részben
elbontásra került, a csúszda is elbontásra került, mert nem felel meg a jogszabályi minimum
követelményeknek, a homokozó és a rugós hinta megmaradó. A fészekhinta, az egyensúlyozó és a
hatszögletű mászóka egy 2014-ben zárult LEADER pályázatnak köszönhetően kerültek beszerzésre.
Az elbontott játszóeszközök miatt üresen maradó területen új, többfunkciós játszóeszköz került
beszerzésre. A játszóeszköz kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy olyan eszköz kerüljön
beszerzésre, amely biztonságos, hosszú élettartamú, magas minőségű, valamint a 3-12 éves
gyermekek mozgáskultúráját, mozgásfejlődését segíti, illetve mozgásigényüket kielégíti. Így esett a
választás a többfunkciós játszóvárra, amely rendelkezik csúszda (2 db), létrás feljáró, függőleges
mászófal, ferde mászófal/rámpa, alagút, köteles egyensúlyozó híd, tűzoltócső funkciókkal. A
megvásárolt két pihenőpad és a hulladékgyűjtő a gyermekekkel érkező felnőttek kényelmét
szolgálja.
A projekt megvalósításával teljessé vált a fűzfőfürdői játszótér felszereltsége, ami hozzájárul, hogy
a kisgyermekek fejlődési lehetőségei javuljanak, így a vidéki élet jobbá, vonzóbbá váljon családok
számára.
A PROJEKT FOTÓI:
A fejlesztés előtt
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A terv
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A fejlesztés után

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Nóti Attila
városfejlesztési referens
Levélcím:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Honlap:

Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
+36-88-596-921
+36-88-596-901
+36-20-478-3889, +36-20-95-95-190
noti.attila@balatonfuzfo.hu
www.balatonfuzfo.hu
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https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml
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