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Meglévő állapot 

A Pöttyös utca 9. szám alatti játszótér két részből áll. Bekerítetlen területen, szétszórtan 

található a nagyok számára készült rész, melyen több eszköz is található. Az épületek közötti 

belső részbe töredezett aszfalt burkolat vezet be, innen több helyen elmozdult, megsüllyedt 

lapkőből készült járdán visz tovább az út. A játszóeszközök alatti burkolat változatos: műfű, 

gumilap és homok. A tűzoltó torony, a hinta és a csúszdás mászó állapota megfelelő, ez 

utóbbi nemrég lett felújítva. Ezeken kívül megtalálható még itt egy rugós játszóeszköz, egy 

pingpong asztal és egy fából készült mászó játszó. A faeszköz állapota annyira rossz, hogy 

véglegesen bontandó. A többi játszószer bontás után a helyszínen újra kihelyezésre kerül. A 

nagyok játszóterén működő ivókút található. 

A kicsik területe kerítéssel körbevett térrész. Burkolata ennek is beton lapkő. Az eszközök 

alatt gumilap burkolat és homok található. A homokozó szegélye korhadt rönk. A meglévő 

játszóeszközök állapota megfelelő. A hajó kivételével mindegyik bontandó és a helyszínen 

deponálandó, visszahelyezésig. Ezen a térrészen is található működő ivókút. 

 

Tervezett állapot 

Mind a kicsik, mind a nagyok játszóterén minden burkolat bontandó. 

A nagyok játszóterén a meglévő nyomvonal megtartásával térkő burkolatú járda készül. A 

csatlakozásnál kis kiteresedés épül, ahol a pingpong asztal és egy sakkasztal garnitúra kap 

helyet. 

A meglévő játszóeszközök összefüggő öntött gumi burkolatban kapnak. A csúszdás mászó a 

helyén marad, e mellé kerül a többi eszköz. A meglévők mellett egy új játszóeszköz is helyet 

kap, egy forgó játék formájában. Az ütéscsillapító burkolat öntött gumi, melynek szegélye 

beton kerti szegély. 

 

A kicsik térrészén szinten minden burkolat bontandó. Az elbontott utak helyén térkő 

burkolatú járda készül. Ezek által keretezve jön létre egy homokozó, melynek szegélye 

öntött gumival borított útszegély. 

A homokozóhoz egyik oldalról összefüggő öntött gumi burkolat csatlakozik, ide kerül a 

meglévő hinta és az új csúszdával kombinált mászóvár. Másik oldalra bébihinta kerül, 

szintén öntött gumi burkolatba. A rugós eszközök a gyepfelületben kaptak helyet. Az ivókút 

köré térkő burkolat kerül. A fa körüli pad felújítandó. 


