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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság!
Hivatkozva a József Attila Városrészi Önkormányzat 2016. május 19-én 9.00 órakor tartott rendes
ülésén elhangzott képviselői javaslatokra, mely a városrészt érintő játszóterek és játszószerek teljes
körű vizsgálatának elvégzésére és azt követően az Városüzemeltetési és Felújítási Iroda készíttesse el
a Külső-Ferencvárosi játszóterek felújítási és fejlesztési koncepcióját a T. Bizottságot az alábbiakban
tájékoztatom.
A fenti képviselői javaslatok alapján a Városüzemeltetési és Felújítási iroda szakképesítéssel, szakmai
rutinnal rendelkező cégek felkérésével nem csak a városrészt érintő játszóterekre, hanem Ferencváros
közigazgatási területén Ferencvárosi Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő összes
közterületi játszóterekre fejlesztési koncepció terv elkészítésére kért ajánlatot. A terv elkészítésének
fedezetét a 4121 „Felújítássokkal kapcsolatos tervezések” költségvetési sor biztosítja, így nem érinti a
4014 „Játszóterek javítása, megújítása” költségvetési sort.
A tervezési koncepció az alábbiakban felsorolt szempontokat veszi figyelembe:









játszóterek kihasználtsága, látogatottsága
játszóeszközök elhasználtsága
új játszóeszközök kihelyezésére javaslat
ütéscsillapítók állapotfelmérése
játszóterek korosztály szerinti besorolása
árnyékolástechnikai javaslat
játszóterek elkerítésének szükségessége
valamint a játszóterek szakmai szempontok alapján történő felújítási sorrendjére

A koncepció terv minőségének elkészítése érdekében a szakcégek kiválasztására 2016.
szeptemberben előzetes piackutatás történt, melynek alapján elkészült az ajánlati tervdokumentáció.
Meghívásos beszerzési eljárást követően október közepén 3 cégtől beérkezett ajánlatok alapján a
legkedvezőbb ajánlattevő szakcég kiválasztása megtörtént, a Városüzemeltetési és Felújítási Iroda
elkészítette a szerződés tervezetet, mely a Jogi és Pénzügyi Iroda ellenjegyzésével aláírásra került.
A szerződésben foglaltak szerint a Vállalkozónak 30 nap áll rendelkezésére a koncepció terv
Megrendelő részére történő leadására.
Az elkészült koncepció tervről a következő bizottsági ülésre tájékoztatást készít a Városüzemeltetési és
Felújítási Iroda.
Budapest, 2016. november 11.
Szili Adrián s.k.
irodavezető

