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A fejlesztés helyének tulajdoni viszonyai
Az ingatlan 100%-ban Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonában van, per, igény ‒és
tehermentes. Az érintett játszótéri eszközök is Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonában
vannak.

A fejlesztés bemutatása
A Csónakázó tó a város frekventált, sokak által látogatott övezetében helyezkedik el, kedvelt a sétálni,
kikacsolódni vágyó lakosság körében és a játszani vágyó gyerekek is szívesen látogatják. Ideális
helyszíne a városi és családi programoknak.
A terület ligetes kialakítású, sok zöld felülettel, parki közlekedő utakkal, játszótérrel és sportpályával.
Ez a terület ad otthont több városi rendezvénynek (majális, gyereknap). A város iskoláinak és
óvodáinak is kedvelt kiránduló helye a Csónakázó tó és környéke.
A fejlesztési igényt a terület központi szerepe, elhelyezkedése és tényleges állapota, felújítási
szükséglete indokolja. Az elnyert támogatással közelebb kerülhet a város ahhoz a céljához, hogy
közterületein biztosíthassa az egyenlő esélyű hozzáférést a közszolgáltatásokhoz.

A kialakítandó játszótér alapterülete 1.600 m2 A területen több játszóeszköz kerül elhelyezésre a
különböző korosztályok igényeinek megfelelő kivitelben és elrendezésben. A 2-8 éves korosztály
számára rugós játékok, játszóvár, hinta, és homokozó kerül kialakításra. A 6-14 éves korosztály
részére kombinált játszóvár és torony, hinták, mérleghinta lesz elhelyezve.
Kialakítanak továbbá a játszótéren egy erőfejlesztő, ügyességi játékokból álló részt, ahol három
elemes nyújtósor, spirál alakú körforgó, fészek hinta, ötemeletes lépegető, mászóka biztosítja a
sportolási, szórakozási lehetőséget.
Elhelyeznek parki berendezési tárgyakat, ülőpadot, hulladék tárolót, kerékpártárolót. A játszóteret fa
léckerítés határolja körül kapuval.

A tervezéskor figyelemmel voltak a szabványokra, biztonsági és kényelmi előírásokra, az elérendő
fejlesztési cél mennyiségi és minőségi igényeire is. A beruházás és eredménye hozzájárul a
gyermekek környezettudatos, szolidáris szemléletű neveléséhez, példát ad a felnőtteknek is,

kiegészíti, átalakítja az ezen a területen szerezett eddigi tapasztalataikat, megváltoztatja
szemléletüket.
A projekt elsődleges célcsoportját a teret használó gyerekek és szüleik alkotják. Tágabb célcsoport
minden helyi lakos és ide érkező vendég.

A fejlesztés eredményeként tehát létrejön a településen egy nagy befogadóképességű, szabványosan
megépített játszótér, melyben a kialakított feltételek hosszabb távon biztosítják az egyenlő hozzáférést
a kikapcsolódni vágyó családoknak, gyerekeknek.

