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Tárgy:  Javaslat a kerületi játszóterek, illetve a Nehru part őrzésének, 

rendszeres takarításának biztosítására. 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina 

 

Készítette:    Baranyi Krisztina 

 

Előzetesen tárgyalja:  VVKB 2016. október 12. 
 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 

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 Képviselő-testület! 
 

Nagyon sok kisgyermekes szülő juttatott el hozzám panaszt, észrevételt azzal kapcsolatban, 

hogy a kerületben lévő játszóterek takarítása, gondozása elégtelen mennyiségű és minőségű, 

nem méltó a kerülethez. 

Különösen nagy felháborodást keltett, hogy a közelmúltban átadott Nehru-parti és Ferenc  téri 

játszótér játszóeszközein több alkalommal is emberi ürüléket találtak, nem beszélve a 

szemétről, eldobált üvegekről. 

A Markusovszky téri csúszdáról pár hónapja egy héttel a bejelentések után sikerült a fekáliát 

eltávolítani, holott már a bejelentés napján lekordonozták a csúszdát. 

Én magam is többször jeleztem a városüzemeltetési irodának a személyes tapasztalataimat, 

amelyek közül a legmegrázóbb az volt, amikor a Tanévnyitó Extrém Sportnap című 

rendezvény közepén, a sportpálya előtti gyalogúton a szép számmal jelen lévő gyerekek és 

felnőttek egy méretes – láthatóan nem állattól származó – ürüléket kerülgettek, kevésbé 

szerencsések bele is léptek – mint én magam is. 

Többször szedtünk össze családilag szemetet a Markusovszky téren, de csak a szeméttárolók 

mellett sikerült elhelyeznünk, mert a kukák mindig tele voltak. 

A Nehru parti játszótéren a szülők takarítottak el egy emberi ürülékkel szennyezett 

alsónadrágot és egyebeket, de a barna foltok napokig látszottak a gumiborításon. A Ferenc 

téri játszótéren a megnyitása utáni reggelen valaki egy flakon ketchupot locsolt szét. 

Minden játszótéren továbbra is probléma a WC hiánya, amely ha van is, nem üzemel. 

A kerületi szülők rendszeresen tesznek bejelentéseket a Közterület-felügyelettől az ÁNTSZ-

ig, de az ilyen esetekben elvárható gyors intézkedés nem történik a kerületben. 

Rendszeres kaszálásnak, gyep- és virágágyás gondozásnak nyoma sincs. 

Az elmúlt hónapokban több igen negatív hangvételű újságcikk is megjelent a kerületi 

játszótereken, parkokban tapasztalható állapotokról.  

Ha emlékeznek, már másfél éve is felvetettem ezt a problémát, megoldás nem született, de 

még érdemi választ sem kaptam. 

Ez év márciusi, kerületi játszóterekre napvitorlák felszereléséről szóló előterjesztésem 

kapcsán – amit a testület elutasított – ígéret volt arra, hogy felmérik a játszóterek állapotát. Az 

erről a felmérésről kapott tájékoztatás egy listából állt, amely azt tartalmazta, hogy melyik 

játszótéren van árnyék, melyiken nincs…  

Megoldást kell találni a játszótereink, parkjaink állagmegőrzésére, tisztaságának 

garantálására. 

Az önkormányzat felelőssége, hogy ne hagyja lepusztulni, használhatatlanná válni ezeket a 

közterületeket. 

A Nehru part esetében véleményem szerint át kell vállalnunk a fővárostól az őrzést és a 

takarítást, mert az itt élő polgárok használják a legtöbbet a parkot és mi méltán vagyunk 

büszkék rá, hogy a kerület újította fel sok évtized után. 

Fentiek alapján, a helyzet megoldása/javítása érdekében az alábbi javaslatokat teszem. 

● További illetve új térfigyelő kamerák felszerelése kiemelt parkjainkban és 

játszótereinken (NEHRU part, Markusovszky tér, Ferenc tér, Kerekerdő park, Tinódi 

utcai játszótér). 

● A FESZOFE közszolgáltatási szerződésének olyan tartalmú pontosítása, mely 

pontosan rögzíti, hogy milyen takarítási munkákat és milyen gyakorisággal kell 

elvégeznie a parkjainkban, játszótereinken.  



● A fentebb hivatkozott közterületeinken a helyi adottságoktól függően az éjszakai 

bezárást, és/vagy rendszeres őrjáratokat, valamint napközben parkőrök jelenlétének 

biztosítása mellett.  

● Táblák kihelyezése, az önkormányzat parkok és játszóterek ügyeiben illetékes 

szervezeti egységeinek jól látható elérhetőségével, valamint használatuk szabályival. 

 

 

Kérem, hogy a vagyonunk védelme, a köztisztaság és a közbiztonság maradéktalan biztosítása 

érdekében előterjesztésem támogatni szíveskedjenek. 

 

 

Budapest, 2016. október 06. 

 

 

 

       Baranyi Krisztina s.k. 

  



 

Határozati javaslatok 

 

1) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a vagyonvédelem, közbiztonság és köztisztaság maradéktalan 

biztosítása érdekében támogatja 1-1 térfigyelő kamera elhelyezését a NEHRU parton, 

a Markusovszky téren, a Ferenc téren, a Kerekerdő Parkban és a Tinódi utcai 

játszótéren. 

Határidő: 2016. október 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

2) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy az 1. pontban foglaltak biztosítása érdekében felkéri a polgármestert, 

hogy a NEHRU parton történő térfigyelő kamera elhelyezéshez a tulajdonos Fővárosi 

Önkormányzat hozzájárulásának beszerzése érdekében intézkedjen, valamint a 

térfigyelő kamerák elhelyezési költségeinek általános tartalék terhére történő 

biztosításról a költségvetés soron következő módosításakor gondoskodjon. 

Határidő: költségvetés soron következő módosítása 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

3) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a köztisztaság maradéktalan biztosítása érdekében támogatja a 

FESZOFE Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésnek olyan tartalmú pontosítását, 

mely pontosan rögzíti, hogy milyen takarítási munkákat és milyen gyakorisággal kell 

elvégeznie a parkjainkban, játszótereinken. 

 

Határidő: 2016. október 15. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

4) Felkéri a polgármestert, hogy a feladatellátás 3. pontban foglaltak alapján a FESZOFE 

Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítását terjessze a képviselő-

testület soron következő ülése elé.  

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

5) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a vagyonvédelem, közbiztonság és köztisztaság maradéktalan 

biztosítása érdekében támogatja hogy a NEHRU part, a Markusovszky tér, a Ferenc 

tér, a Kerekerdő Park és a Tinódi utcai játszótéren adottságoktól függően az éjszakai 

le/bezárást, és/vagy rendszeres éjszakai őrjáratokat, valamint napközben parkőrök 

jelenlétének biztosítását. 

Határidő: 2016. október 15. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

6) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy az 5. pontban foglaltak biztosítása érdekében felkéri a polgármestert, 

hogy a szükséges intézkedéseket megtegye, és a rendszeres éjszakai őrjáratok és 



nappalra parkőrök (2 fő) jelenléte érdekében, ezek költségeinek általános tartalék 

terhére történő biztosításról a költségvetés soron következő módosításakor 

gondoskodjon. 

Határidő: költségvetés soron következő módosítása 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

7. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy támogatja parkjainkban és játszótereinken olyan táblák kihelyezését, 

melyen az önkormányzat parkok és játszóterek ügyeiben illetékes szervezeti 

egységeinek jól látható elérhetősége, valamint a parkok és játszóterek használatának 

rendje szerepel, és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2016. november 15. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 


