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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 
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.  
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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTER 

 
 

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  
 
 
A József Attila-lakótelepen lévő sportkertben található salakos pályák, az Aszódi téri sportpálya, valamint a 
Zombori utcai (Váltó köz) sportpálya labdafogó kerítése – a műszaki állapotuk miatt - felújításra szorulnak. A 
pályák felújításának többféle megoldásáról tájékoztatást adtunk a József Attila Városrészi Önkormányzatnak. 
A részönkormányzat 2012. január 26. és február 16. ülésén tárgyalta az ügyeket, ahol kezdeményezték a 
teljes terület felújítására – több változatos – konkrét felmérés és árajánlat bekérését. 
 
A Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda tervező bevonásával megvizsgáltatta az egyes 
sportpályák felújítási lehetőségeit és azok költségvonzatait. 
 
A tervező által megkeresett szakcégek ajánlatainak összehasonlítását követően a területért felelős Formanek 
Gyula alpolgármester úr javaslata alapján a József Attila lakótelepi salakos sportpálya salakfelújítására és a 
Zombori utcai sportpálya kerítésének cseréjére kerülhet sor 2012-ben. 
 
sportpálya salakfelújításának költsége, bruttó: 2.500.000,-Ft 
sportkerítés cseréjének költsége, bruttó:          1.250.000,-Ft 
        összesen:  3.750.000,-Ft 
 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tervezői költségbecslés alapján a fent jelzett két feladatra a 3203 számú 
költségvetési sor terhére max. bruttó 5 MFt-ot biztosítani szíveskedjen. 
 
 
 
Budapest, 2012. május 29. 
 
 

dr. Bácskai János  
polgármester 

 
 
Határozati javaslat: 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a József Attila-lakótelepen lévő 
futópálya salakburkolat felújítására, valamint a Zombori utcai műfüves sportpálya kerítésének cseréjére a 
3203. városfejlesztés, üzemeltetés, közbiztonság c. költségvetési soron max. bruttó 5 MFt-ot biztosít, és felkéri 
polgármester urat, hogy a 3/2012. (III.15.) számú beszerzési szabályzat szerint a kivitelezési szerződés 
megkötéséről gondoskodjon. 
 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
 


