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  Rendelet   
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Nagyon sok kisgyermekes szülő juttatott el hozzám panaszt, észrevételt azzal kapcsolatban, 
hogy a nyári – egyre szárazabb és egyre magasabb átlaghőmérsékletű – napokon nem tudják 
használni a játszótereket, mert a játékok, homokozók a tűző napon vannak, nincs árnyék. 
Ez a probléma a jelzett helyeken nem csak a déli órákban, hanem a délelőtti és a késő 
délutáni órákban is fennáll, amikor a legtöbben használnák a játszótereket. 
Mivel a klímaváltozás miatt a városi hősziget kialakulása egyre több napon, egyre 
nehezebben elviselhetővé teszi a városi életet, és ennek veszélyei a kisgyermekeket érintik 
(az idősek mellett) leginkább, ezért az önkormányzatnak feladata, hogy védekezzen ezek 
ellen a hatások ellen. 
Szerencsére ezeket a gondokat rövid időn belül, nagy hatékonysággal, kis költséggel 
orvosolni tudjuk, ha napvitorlákat szereltetünk a leginkább árnyékmentes helyekre. 
Több cégtől kértem költségbecslést, a két játszótér árnyékolókkal való felszerelésének 
költsége nem haladja meg a másfél millió forintot. 
Kérem a tisztelt testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen! 
 
Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a költségvetés megfelelő sorának terhére, illetve ha ott fedezethiány 
lenne, akkor a költségvetés soron következő módosításával gondoskodjon a napárnyékolók 
felszereltetéséről a Kerekerdő park játszóterére és a Gyáli úti játszótérre. 
 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina 
 
 
 
Budapest, 2016. március 16. 
 
 
 
                                    Baranyi Krisztina képviselő s.k. 
  



ÁRAJÁNLAT 

1. Krokodilos homokozó 

 

Ennél a területnél a legegyszerűbb és leghatékonyabb módszer 1 nagyméretű négyszög napvitorla elhelyezése 4 db oszloppal. Ennek ajánlatát a 

lenti táblázat tartalmazza: 

Méret, egység Tétel Db Egységár Ár 

5x5 m napvitorla - NÉGYSZÖG- víz- és szélátengedő 1 34 000 Ft 34 000 Ft 

zsák gyorsbeton anyag, szállítás és helyszíni bedolgozás 4 2 000 Ft 8 000 Ft 

4 - 4,5 fm 
SZERKEZETI VAS oszlop - 60 mm átmérő 3 mm falvastagság, 
vagy 60x60x3 zártszelvény és szállítás 4 13 000 Ft 52 000 Ft 

db oszloptelepítés, lefúrás, rögzítés 4 16 000 Ft 64 000 Ft 

fm acél feszítőszál (3 mm átmérőjű) 2 350 Ft 700 Ft 

sarkok 

tervezés, sarokpontok szakszerű kialakítása és szerelési 
anyagok ára- (acélszál tartozékok, rögzítők, szálvezetők, 
karabinerek, feszítők, csavarok, minden egyéb szükséges 
segédanyag) - RENDSZER KÉSZRE SZERELVE 4 7 800 Ft 31 200 Ft 

összes általános munkadíj, napidíj 1 0 Ft 0 Ft 

összes kiszállás Győrből 1 25 000 Ft 25 000 Ft 

 
NETTÓ ÁR ÖSSZESEN     214 900 Ft 

 
BRUTTÓ ÁR ÖSSZESEN     272 923 Ft 

 

Ennél a területnél van a homokozó mellett egy pad, amit praktikus lenne árnyékolni, mivel gondolom a szülők ülnek ott le, akik várnak a 

gyerekekre. Ennek a pluszköltsége nem túl sok, mert a négyszög vitorlát lehetne úgy tájolni, hogy az oszlopok ott is használhatók legyenek és ha 

a pad fölé egy nagyméretű háromszöget helyeznénk, ahhoz már csak 1 db újabb oszlopot kellene elhelyezni. 

Ennek a teljes kivitelezési pluszköltsége a fentieken túl egy 5x5x5 m-es nagyméretű háromszöggel számolva nettó 95.000 Ft lenne. 

 

 



2. Egy térkövezett területben elhelyezett földes (mulcsos) részen található 4 db kis rugós játék 

 

A teret mérete nagyjából 4x4 – 5x5 m-es lehet, ennek megfelelően szintén adja magát egy nagyobb négyszög, ami annak érdekében, hogy ne 

legyen unalmas, meg lenne csavarva, a sarkai különböző szinteken lenne elhelyezve az égtájak figyelembevételével, így egy látványos tér 

alakulna ki. 

Ennek a rendszernek az ára megegyezik az előzőével, azaz nettó 214.900 Ft. 

 

3. Gyáli Út – játszótér 

 

A képen elég nagy terület látható több helyszínnel.  

A bal oldalon látható homokozó és csúszda együttesét több helyen úgy árnyékoljuk, hogy a homokozó fölé egy nagyméretű négyszög kerül, ami 

össze lenne kapcsolva egy olyan háromszöggel, ami a csúszdát a másik oldalról kerülné meg, kikerülve a torony részt és ott is megfelelő 

árnyékot adjon az ottani csúszdára. 

Ennek ajánlata az alábbi táblázatban található: 

Méret, egység Tétel Db Egységár Ár 

5x5x5 m napvitorla - HÁROMSZÖG- víz- és szélátengedő 1 23 000 Ft 23 000 Ft 

5x5 m napvitorla - NÉGYSZÖG- víz- és szélátengedő 1 34 000 Ft 34 000 Ft 

zsák gyorsbeton anyag, szállítás és helyszíni bedolgozás 5 2 000 Ft 10 000 Ft 

4 - 4,5 fm 
SZERKEZETI VAS oszlop - 60 mm átmérő 3 mm falvastagság, 
vagy 60x60x3 zártszelvény és szállítás 5 13 000 Ft 65 000 Ft 

db oszloptelepítés, lefúrás, rögzítés 5 16 000 Ft 80 000 Ft 

fm acél feszítőszál (3 mm átmérőjű) 10 350 Ft 3 500 Ft 

sarkok 

tervezés, sarokpontok szakszerű kialakítása és szerelési 
anyagok ára- (acélszál tartozékok, rögzítők, szálvezetők, 
karabinerek, feszítők, csavarok, minden egyéb szükséges 
segédanyag) - RENDSZER KÉSZRE SZERELVE 7 7 800 Ft 54 600 Ft 

összes kiszállás Győrből 1 25 000 Ft 25 000 Ft 

 
NETTÓ ÁR ÖSSZESEN     295 100 Ft 

 
BRUTTÓ ÁR ÖSSZESEN     374 777 Ft 



 

4. Gyáli Út – játszótér bal oldala – gumilapos hinta árnyékolás 

 

Két darab összekapcsolt háromszöggel oldható meg legegyszerűbben az árnyékolás, amit mindenképpen nyújtott vitorlákkal oldanánk meg, hogy 

minél hosszabb részen legyen árnyék, még hintázás közben is.  

Ennek komplett ajánlata az alábbi táblázatban található: 

Méret, egység Tétel Db Egységár Ár 

5x6x6 m napvitorla - HÁROMSZÖG- víz- és szélátengedő 2 25 000 Ft 50 000 Ft 

zsák gyorsbeton anyag, szállítás és helyszíni bedolgozás 4 2 000 Ft 8 000 Ft 

4 - 4,5 fm 
SZERKEZETI VAS oszlop - 60 mm átmérő 3 mm falvastagság, 
vagy 60x60x3 zártszelvény és szállítás 4 13 000 Ft 52 000 Ft 

db oszloptelepítés, lefúrás, rögzítés 4 16 000 Ft 64 000 Ft 

fm acél feszítőszál (3 mm átmérőjű) 12 350 Ft 4 200 Ft 

sarkok 

tervezés, sarokpontok szakszerű kialakítása és szerelési 
anyagok ára- (acélszál tartozékok, rögzítők, szálvezetők, 
karabinerek, feszítők, csavarok, minden egyéb szükséges 
segédanyag) - RENDSZER KÉSZRE SZERELVE 6 7 800 Ft 46 800 Ft 

összes általános munkadíj, napidíj 1 0 Ft 0 Ft 

összes kiszállás Győrből 1 25 000 Ft 25 000 Ft 

 
NETTÓ ÁR ÖSSZESEN     250 000 Ft 

 
BRUTTÓ ÁR ÖSSZESEN     317 500 Ft 

 

 


