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Tárgy:  Előterjesztés a kerületi tulajdonú és kezelésű közterületi játszótéri- és 

fitnesz eszközök szabványossági felülvizsgálata tárgyú feladattal 

kapcsolatos költségvetési keret felhasználásáról. 

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester 

Készítette: Városüzemeltetési Iroda 

 Szili Adrián irodavezető 

 

Előzetesen tárgyalja:   - 

 

 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Tóth Tamás 

 

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.  

 

 

 



 

 

Tisztelt Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság! 
 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a kerületi tulajdonú és kezelésű közterületi játszótéri eszközök 

szabványossági felülvizsgálata tárgyú feladat Önkormányzatunk kötelezően ellátandó feladati közé tartozik. 

A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 2020. VII. 31.-től hatályos módosítása szerint a „játszótéri eszköz 

üzemeltetőjének a játszótéri eszközök időszakos ellenőrzését kijelölt szervezettel háromévenként kell 

elvégeztetnie”. Ennek értelmében a soron következő játszótér felülvizsgálat a kerületben, ebben az évben 

esedékes. 

 

2020. november 30-án hatályba lépett az „egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és 

ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról” szóló 24/2020. (VII.3.) 

ITM rendelet, amely a kondi parkok, kültéri fitnesz eszközök üzemeltetési feltételeit írja elő. Eddig ilyen 

rendelkezés az ilyen típusú létesítményekre nem volt. A megfelelő műszaki és biztonsági állapot tanúsítását - 

a játszótéri eszközökhöz hasonlóan - kijelölt szervezetek végzik. A rendelet hatályba lépését követően az 

üzemeltetők megfelelőségi tanúsítvány birtokában működtethetik a kültéri fitneszeszközöket. Ennek 

eredményeképpen szükséges mihamarabb felülvizsgáltatni a kerületben található fitnesz- és kondi parkokat. 

 

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021 (III.18.) önkormányzati rendelet a 3056 

költségvetési sor felhasználását a Városfejlesztési Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság döntéséhez 

köti. Ezen költségvetési soron belül terveznénk elkülöníteni bruttó 5 millió forint keretösszeget a kerületi 

tulajdonú és kezelésű közterületi játszótéri- és fitnesz eszközök szabványossági felülvizsgálata tárgyú 

feladatra. A költségvetési soron belül elkülönített keretösszeg felhasználása céljából beszerzési eljárás 

indítására lesz szükség. 

 

A feladat keretében, a tervezett ajánlattételi felhívás és a vállalkozási szerződéstervezet feltételei szerint 

kettő ütemben zajlana a felmérés. Első körben előzetes felmérés történne a tanúsító cég által mind a 

játszótéri- mind a fitnesz eszközök esetében. Azután a tanúsító cég által adott javaslat alapján az esetlegesen 

felmerülő hiányosságok javítása következne, mely hiányosságok javítása, pótlása után vizsgálná újra a cég az 

eszközöket és ezután adná ki a szükséges megfelelőségi tanúsítványokat. 

 

 

Budapest, 2021. július 08. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 Reiner Roland 

 alpolgármester 
 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a kerületi 

tulajdonú és kezelésű közterületi játszótéri- és fitnesz eszközök szabványossági felülvizsgálata tárgyú 

feladattal kapcsolatos költségvetési keret felhasználását a 3056 „közterület üzemeltetési egyéb feladatok” 

költségvetési soron belül bruttó 5 millió Ft keretösszegig. 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

Határidő: 2021. július 13. 


