
 
 

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata 2022. márciusában a TOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú 
„Élhető települések” című pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem 
térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 199.999.906,-Ft 

A projektről:  

Támogatást igénylő neve: Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata 

A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00021 

A projekt címe: Zöld infrastruktúra fejlesztése Nagyszénáson 

A projekt megvalósítási időszaka: 2022.06.01-2024.12.31 

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2024.12.31 

Támogatás összege: 199.999.906 Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

 

A projekt CÉLJA  

A projekt keretében megtörténik a központi park fejlesztése, interaktív szigetek telepítése, mely segít 
megismerni a település történetét, értékeit.  

Nagyszénás hosszú távú jövőképe egy társadalmilag, gazdaságilag, környezeti értelemben és 
térszerkezetében kiegyensúlyozottan fejlődő település képe, amely képes megállítani a 
népességcsökkenést. A beruházással az Önkormányzat célja, hogy a település főteréhez kapcsolódóan 
megújuljon a központi park, a település zöld infrastruktúra hálózata fejlődjön. 

Cél a zöldfelületi egységek minőségének növelése, a település zöldfelületi rendszerében betöltött 
szerepük erősítése. Kiemelt cél, hogy e területek ne csak biológiailag aktív felületként szolgáljanak, 
hanem ökológiai szerepükön túl aktív rekreációs területek létrehozásával (interaktív elemek telepítése) 
funkcionálisan is szolgálják az itt élőket és az ide látogatókat. A fejlesztéssel emelkedjen ökológiai, 
esztétikai és funkcionális jelentőségük, ezzel is hozzájárulva az élhetőbb település megteremtéséhez, 
hozzájárulva a lakosság megtartásához. 

Tervezett munkák:  

- Park felújítás: Növény telepítés során lombhullató fák telepítése valósul meg mintegy 20-25 db vegyes 
lombozatú, színű és alakú fák. A növénytelepítések elvégzése után a park egy teljesen új arcát fogja 
mutatni a látogató számára.  

- Utca bútorok, sétányok: Padok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók, utasvárók, virágládák, kutak, kültéri 
zene eszközök, térelválasztók, tájékoztatásos táblák, kültéri fitness eszközök valamint udvari játékok is 
megtalálható a tervek között.  

- Játszótéri elemek: EU szabványos játszótéri elemek, kültéri zenés játszóeszközök, melyek izgalmas 
színfoltot jelentenek a köztéri játszótér számára. 

- Interaktív elemek: A legújabb Z-Smart termékcsalád elemei új minőségű kikapcsolódást nyújtanak, 
illeszkednek a modern terekbe. A Flash bútorcsalád elemei jól illeszkednek a modern városi közterek 
stílusához, velük hangulatos parkok és terek, pihenő szigetek hozhatók létre. A pad 3 x USB A 
csatlakozóval és 1 x indukciós töltővel felszerelt. További interaktív elemek között szerepel egy 
kombinált játék telepítése is, ami a gyermekek szórakozását egy új szintre emeli a modern elvárásoknak 



 
megfelelően. Ezek a játékok a koordinációs készség fejlesztésében is nagy szerepet vállal amellett, 
hogy egyedülálló és megunhatatlan szórakozást biztosít a gyerekeknek egyéni és csoportosjátékokhoz. 

 

További információ kérhető:  

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata 

Tel: 68/443-000 

E-mail: nagyszenas@nagyszenas.hu 

Web: http://www.nagyszenas.hu/ 
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