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Tisztelt Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság! 
 

 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2017. január 25-i ülésén tárgyalta a 

Budapest IX. kerület játszótereinek elkészült koncepció tervéről szóló tájékoztatót. A koncepcióterv kijelölte 

a játszóterek fejlesztésének fő irányát, ennek mentén történt a játszóterek karbantartása és fejlesztése az 

elfogadást követően. 

Az eltelt időszakban számos fejlesztés valósult meg, több helyszínre vonatkozóan készültek kiviteli tervek, 

valamint a folyamatos karbantartás keretében is történtek beavatkozások.  

Mindezen változások indokolják a 4 éve készült koncepció felülvizsgálatát, a jelenlegi, aktuális állapothoz 

történő igazítását, valamint a következő időszakra történő irányok kijelölését. 

Ennek érdekében a Városüzemeltetési Iroda elvégezte a játszóterek 2021. évi állapotvizsgálatát. 

 

Arra tekintettel, hogy a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság egy későbbi 

ülésén a 2017. évi játszótéri koncepcióterv módosításáról és a 4014 költségvetési sor felhasználásáról 

megfontolt döntést tudjon hozni, előzetes tájékoztatóként mellékeljük az előkészített – határozati javaslatot is 

tartalmazó – előterjesztést annak valamennyi mellékletével. 

Tájékoztatásunk célja az, hogy a T. bizottsági tagoknak a végső döntés előtt elegendő idő álljon 

rendelkezésre a helyszínek bejárására és az általuk szükségesnek ítélt lakossági konzultációra. 

 

Határozatot a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a jelen tájékoztatóhoz 

mellékelt előterjesztés alapján egy későbbi ülésén tud hozni, azt követően, hogy az előterjesztést a 

hatáskörébe tartozó terület vonatkozásában a József Attila Városrészi Önkormányzat is előzetesen tárgyalta.  

 

 

Budapest, 2021. július 8. 

 

 

                     Solt Péter 

irodavezető helyettes 
 

 

 

A tájékoztató mellékletei: 

0. számú melléklet – „Javaslat a 2017. évi játszótéri koncepcióterv módosítására és a 4014 költségvetési sor 

felhasználására a játszóterek 2021. évi állapotvizsgálata alapján” című előterjesztés melléklete 

1. számú melléklet – játszóterek összefoglaló táblázat 

2. számú melléklet – felújításra nem javasolt (N) játszóterek fényképes dokumentációja 

3. számú melléklet – József Attila lakótelepen található játszóterek rajzi melléklete 

4. számú melléklet – 2017-ben elfogadott koncepcióterv (táblázat) 

 

 


