Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám: Sz-7/2020.

ELŐTERJESZTÉS
A József Attila Városrészi Önkormányzat
2020. 01. 16-i ülésére
Tárgy: Beszámoló a Bp. IX. kerület József Attila lakótelep Csengettyű utca 16., valamint Hurok
utca 1. játszótér felújítási munkáinak terveiről.
Előterjesztő: Szili Adrián irodavezető
Készítette: Kiricsiné Kertész Erika csoportvezető
Előzetesen tárgyalja: Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: Dr. Világos István s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
A döntéshez egyszerű
minősített

x
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

x

x

Tisztelt József Attila Városrészi Önkormányzat!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő Nyolc
játszótér felújítása 2019. tárgyú feladaton belül, a Csengettyű utca 16., valamint Hurok utca 1. játszótér
felújítási munkáinak terveiről az alábbiakban adok tájékoztatást.
Nyolc játszótér helyszín:
Aranyvirág sétány 9. játszótér
Csengettyű utca16. játszótér
Dési Huber utca 4-6. játszótér
Hurok utca1. játszótér
Markusovszky téri játszótér
Mihálkovics utca 4. játszótér
Óbester utca 7. játszótér
Tűzoltó utca 93. játszótér
Költségvetési sor: 4014
Eljárás jellege: közbeszerzési eljárás
Eljárás típusa: Kbt. 115. § nyílt eljárás
Szerződéskötés időpontja: 2019. szeptember 10.
Szerződés összege: bruttó 281.911.260 Ft
Szerződés szerinti befejezési határidő: 2020. május 31.
Kivitelező cég: Park-Tér Bt.
Munkaterület átadás-átvétel dátuma: 2019. szeptember 12.
Játszótér megnevezése
Aranyvirág sétány 9. játszótér

Csengettyű utca16. játszótér
Dési Huber utca 4-6. játszótér
Hurok utca 1. játszótér
Markusovszky téri játszótér
Mihálkovics utca 4. játszótér
Óbester utca 7. játszótér
Tűzoltó utca 93. játszótér

Elkészült

Várható befejezés
nagy részben elkészült,
használatra alkalmas,
végleges befejezés:
2020 január
2020

2019. október
2020
2019. október
2019. november
2020
2020

Csengettyű u. 16. játszótér műszaki adatok:
bontási és tereprendezési munkálatok, építési munkálatok: sakkasztal garnitúra kihelyezése 2 db, pad
kihelyezése 4 db, hulladékgyűjtő kihelyezése 3 db, meglévő ivókút felújítása 1 db, térkő burkolat
kialakítása alépítménnyel közel 60 m2, beton kerti szegély fektetése ~ 85 fm, 5 cm vtg öntött gumi
burkolat alépítménnyel több mint 190 m2, homokozó – homok 60 m2, homokozó szegély építése
gumiborítással több mint 40 fm, meglévő játszóeszköz kihelyezése felújítással 4 db, új játszóeszköz
kihelyezése 2 db, füves területek felújítása gyepszellőztetéssel felülvetéssel 200 m2.
A tervdokumentáció az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.
Hurok utca 1. játszótér műszaki adatok:
bontási és tereprendezési munkálatok, építési munkálatok: meglévő alépítmény igazítása 126 m2,
durva tükör készítése burkolatok alá 83 m2, betonlap burkolat készítése alépítménnyel 41 m2, térkő
alépítmény nélkül 116+30 m2, ivókút felújítás 1 db, pad kihelyezése kompletten 2 db, hulladékgyűjtő

kihelyezése kompletten 4 db, sakkasztal garnitúra 2 db, homokozó – homok 31 m2, homokozó szegély 15 cm széles útszegély gumiborítással 25 fm, beton szegély fektetése 185 fm, fémszegély 14 fm, 5 cm
vtg öntött gumi burkolat alépítménnyel 200 m2, füvesítés 300 m2, meglévő játszóeszköz kihelyezése
felújítással 4 db.
A tervdokumentáció az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi.
Kérem a beszámoló elfogadását.
Budapest, 2020. január 9.
Szili Adrián s.k.
irodavezető

Határozati javaslat:
RÖNK …../2020.(I.16.)
A József Attila Városrészi Önkormányzat úgy dönt, hogy
a József Attila-lakótelepen 2020. évre tervezett Csengettyű u. 16., valamint Hurok utcai játszótér
felújítási munkáiról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Felelős: Szili Adrián irodavezető
Határidő: 2020. január 16.

