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Tisztelt Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság! 
 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről 

elfogadott rendelete a 3112 Játszóterek karbantartása és a 3071 Köztisztasági feladatok 

költségvetési sorok felhasználását a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

döntéséhez köti. 

A 3071 Köztisztasági feladatok költségvetési sor biztosítja 

- a közterületen elhullott kisállat tetemek elszállításának fedezetét. A feladatot az 

Önkormányzat az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt-vel 2011. évben kötött határozatlan idejű szerződés 

keretében biztosítja. Az elszámolás havonta, eseti megrendelések alapján történik, az egy évre 

számított átlagos költség összesen bruttó 350-400 000forint. 

- a Markusovszky téri nyilvános illemhely üzemeltetést. A WC üzemeltetésére az elmúlt 

években a Fővárosi Csatornázási Művekkel kötöttünk üzemeltetési szerződést. A 2020. évre 

vonatkozó üzemeltetéssel ismételten az FCSM-et javasoljuk megbízni, az előzetes információk 

alapján az előző évi díjak legfeljebb 5%-os emelkedése várható. Az éves karbantartási költsége 

várhatóan legfeljebb 1.5 millió forint. 

 

A 3112 Játszóterek karbantartása költségvetési sor nyújt fedezetet a játszóeszközök, a műfüves 

labdapálya és játszóterek, a fitnesz eszközök és napvitorlák karbantartására, illetve a graffiti 

mentesítési feladatok elvégzésére. 

A játszóeszközök karbantartása esetében bruttó 19 millió forint összegben tervezzük elindítani a 

beszerzési eljárást a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában és 

kezelésében lévő közterületein elhelyezett játszóeszközök havi ellenőrzése, karbantartása, szükség 

esetén játszó- és sporteszközök javítása, cseréje, új eszközök beszerzése, kihelyezése munkáira. 

 

A műfüves labdapályák és játszóterek műfű felületeinek karbantartása esetében bruttó 8 millió 

forint összegben tervezzük elindítani a beszerzési eljárást a IX. kerület Markusovszky téri játszótér, 

Vendel utca 12-16. sz. alatti labdapálya, Kerekerdő játszótér melletti labdapálya, Madaras parki 

labdapálya, József Attila-lakótelep Nagyjátszótéri labdapálya, Tinódi utcai labdapálya, Zombori 

utcai labdapálya és játszótér havi rendszeres karbantartási munkáira. 

A fitnesz eszközök karbantartása esetében bruttó 8 millió forint összegben tervezzük elindítani a 

beszerzési eljárást a IX. kerület Kerekerdő játszótéren, Haller parkban, József Attila-lakótelep 

Sportkertben, Vajda László parkban és a Markusovszky téren kihelyezett fitnesz eszközök havi 

ellenőrzése, karbantartása munkáira.  Ezen a kereten belül tervezzük a Tinódi utcai játszótéren, a 

Csarnok téri játszótéren, a Kerekerdő parkban, Markusovszky téri játszótéren és a Zombori utcai 

játszótéren kihelyezett napvitorlák rendszeres ellenőrzése, karbantartása munkáira, illetve új 

napvitorlák kihelyezésére. 

A graffiti mentesítési feladatok esetében bruttó 3 millió forint összegben tervezzük elindítani a 

beszerzési eljárást a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában és 

kezelésében lévő utcabútorok, parkfelszerelési tárgyak, játszóeszközök, köztéri szobrok, műtárgyak, 

díszburkolatok és az önkormányzati tulajdonú épületek utcafronti homlokzatának graffiti 

mentesítési munkáira. 



 Kérem a Tisztelt Bizottság jóváhagyását a 3071 és 3112 költségvetési sorok felhasználására az 

előterjesztésben foglaltak szerint. 
 

 

Budapest, 2020.március 5.  

 

 

 

Baranyi Krisztina s.k. 

polgármester 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

1. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja 

a 3071. költségvetési sor felhasználását az alábbiak szerint:  

 

a) kisállattetemek elszállítása feladat ellátására az ATEV Fehérjefeldolgozó Kft-vel 

kötött határozatlan idejű szerződés fenntartása. 

b) a Markusovszky téri illemhely üzemeltetésre a Fővárosi Csatornázási Művekkel 

beszerzési eljárás lefolytatása bruttó 1,5 millió forint költségkereten belül. Felkéri a 

polgármestert, hogy gondoskodjon a beszerzési eljárás lefolytatásáról. 

 

Felelős Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2020. május 31. 

 

2. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja 

a 3112. költségvetési sor felhasználását az alábbiak szerint: 

a) a játszóeszközök karbantartása bruttó 19 millió forint összeghatárig.  

b) a műfüves labdapályák és játszóterek műfű felületeinek karbantartása bruttó 8 millió 

forint összeghatárig. 

c) a fitnesz eszközök és napvitorlák karbantartása bruttó 8 millió forint összeghatárig. 

d) a graffiti mentesítési feladatok ellátása bruttó 3 millió forint összeghatárig. 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2020. március 11. 

 

3. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert, 

hogy gondoskodjon a 2. pont szerinti beszerzési eljárások lefolytatásáról. 

 

Határidő: 2020. május 31. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


