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ELŐTERJESZTÉS 
a József Attila Városrészi Önkormányzat 

2016. március 21-i ülésére 
 
 
Tárgy:  2016. évi József Attila-lakótelep valamint MÁV-Aszódi telep park- 

és játszótér felújítás 
  
Előterjesztő:    Intzoglu István képviselő 
 

Készítette:    Intzoglu István képviselő 
 

Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka sk. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 x egyéb 

 
 

A döntéshez egyszerű x  

minősített  többség szükséges. 

 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen x 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 
 



 

Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság!  

 

 

Jelen előterjesztésem célja, hogy felhívjuk a figyelmet, valamint tájékoztatást kapjunk a 

városrész aktuális környezeti állapotáról, a városüzemeltetési feladatokról, a parkok és 

közterületi játszóterek állapotáról, kapcsolatos szükséges intézkedésekről. Ugyanis, érthető 

panasz merül fel az itt élők, szülők részéről, hogy nem tapasztalják az elvárható játszószerek 

karbantartását, homokcserét, a folyamatos fejlesztés iránti igényt, a törődést. Éppúgy gondot 

okoz a töredezett, balesetveszélyes utcabútorok, és az általános szennyezettség. Egyértelműen 

érzékelhető volt számomra a jelenlegi állapotok felöli elkeseredettség és a segítőkészség 

egyaránt. Kétségtelenül felvetődik a kérdés, hogy városunk miért csak ennyit kíván nyújtani 

az itt élők, kisgyermekes családok részére. Miközben humán és forrás eszközeink vélhetően 

biztosítottak. 
 

Álláspontom szerint a fentiekben leírtak indokolttá teszik, hogy egy átfogó felmérést 

követően a Ferencvárosi Önkormányzat haladéktalanul indítson el egy „Városrészi Park- és 

Játszótér fejlesztési programot”, melynek célja, hogy a polgárainknak, szabványoknak és a 

társadalmi értékeinek megfelelő, magas színvonalú szolgáltatást tudjunk biztosítani. 

 

Kérem a Tisztelt városrészi önkormányzatot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

 

Budapest, 2016. március 16. 

 

 

 

Intzoglu István sk. 

       képviselő 
 

 

 

 

 

Határozati Javaslat 

 

A Városrészi Önkormányzat felkéri a Polgármester Urat, hogy a Városrészi Önkormányzat 

2016. év május 05-i ülésére a Külső-Ferencvárost érintő parkok- és játszóterek 

karbantartás/felújítási feladatokról részletes tájékoztatót készíttessen. A tájékoztató 

területenkénti bontásban tartalmazza: az eszközök megnevezésén, tanúsítványszámán 

túlmenően, a telepítés időpontját, állapot besorolását és hiba leírását, valamint a 2016. évi 

fejlesztési elképzeléseket.  

 

 

Felelős: Sajó Ákos elnök 

Határidő: 2016. május 5. 

 


