
 
 

Sajtóközlemény 

A mezőberényi Hosszú-tó környezetének rendezése és a Kossuth tér fejlesztése 

2023/03/01 

Mezőberény Város Önkormányzata sikerrel pályázott a Terület és Településfejlesztési Operatív 
Program Plusz TOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú, „Élhető települések” elnevezésű pályázati 
felhívásra, melynek keretén belül 341.999.820 forint vissza nem térítendő támogatásban részesül 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból. 

A „Hosszú-tó környezetének rendezése és a Kossuth tér fejlesztése Mezőberényben” című, 
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00016 azonosító számú projekt, a 2021-2027 Széchenyi Terv Plusz 
program keretében valósul meg, 341.999.820 forintos európai uniós támogatás segítségével. 

A projekt célja Mezőberény településen egyrészt a Hosszú-tó környezetének rendezése és közösségi 
szabadidőpark létesítése. A projektelem keretében környezetrendezésre és szabadidőpark 
létrehozására kerül sor az alábbiak szerint:  

A tó partja mentén növénytelepítés, a balesetveszélyes, beteg, invazív egyedek eltávolítása és 
részleges gyepesítés is tervezett. A tereprendezésen felül horgászhelyek, horgászstégek, tetős asztal-
padok, esővédő hogászbódék és stégátjáró kerül kialakítására az aktív rekreációt szolgálva. A vízparton 
futóút és sétány kiépítése van tervezve. Kialakításra kerül egy részben árnyékolt játszótér különböző 
játszóeszközök telepítésével (pl. készségfejlesztő játékok, mászóka, rugós játék, homokozó). Ivókút is 
kiépítésre kerül. A közösségi szabadidőpark növényzetének öntözése érdekében fúrt kút létesítése is 
tervezve van. A közbiztonság érdekében megfigyelő kamerarendszer kiépítése is megtörténik 
napelemes biztonsági megfigyelőállomások létesítésével, illetve napelemes közvilágítás is kialakításra 
kerül, amely kora tavasszal és késő ősszel a koraesti órákban is biztosítani fogja a szabadidőpark egyes 
eleminek biztonságos használatát. A területen padok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók, asztal-padok, 
hintapadok, elhelyezésére is sor kerül. A szabadidőparkhoz, valamint egy korábbi pályázatból kialakított 
fitness parkhoz érkező járműforgalomnak biztonságos megállási lehetőséget biztosít majd, a 6 db 
parkoló állás a Thököly úton.  

A projekt másik fő célja a Kossuth Lajos téri út-, parkoló-, és járda felújítása, zöldterületrendezés és 
öntözőrendszer kiépítése. A jelenlegi burkolat erősen leromlott állapotú. Helyreállításával a Kossuth 
téren való közlekedés biztonságosabbá válik, valamint a tér nívósabb arculatot kap. A téren 
zöldterületrendezésre is sor kerül, melyhez kapcsolódóan öntözőrendszer (csepegtető öntözés és 
esőztető szórófejek) kiépítése is megvalósul.  

A kedvezményezett neve: Mezőberény Város Önkormányzata 

A projekt megvalósulási helyszínei:  
5650 Mezőberény, Belterület 1856, 1693, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 
1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 
1721, 1722 hrsz-ok és 5650 Mezőberény, Kossuth tér 991/4 hrsz. 
 
A projekt várható befejezése: 2025.01.31. 

A projektről bővebb információt a https://www.mezobereny.hu oldalon olvashatnak. 
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