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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. Különösen fontos szempont a
2017. évi koncepciótervben „felújításra nem javasolt” kategóriába tartozó – kisebb – játszóterek további
sorsának rendezése, mivel ezek állapota feltétlenül beavatkozást igényel. Ezen játszóterek esetében
eldöntendő kérdés, hogy a további irány a megtartás felújítással, vagy a megszüntetés bontással.
Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata kezelésében jelenleg 42 helyszínen találhatók játszóterek,
valamint további négy helyszínen önállóan kisebb homokozók a területbejárás alapján.
A 2017. óta eltelt időszakban történt változásokat és a meglévő állapotra vonatkozó vizsgálat eredményét az
1. számú mellékletben található táblázatban foglaltuk össze.
A jelenleg felújításra nem javasolt játszóterek fényképes dokumentációját a 2. számú melléklet tartalmazza.
Mivel a játszóterek nagyobb része a József Attila lakótelep területén található, e területre az egyes játszóterek
elhelyezkedését mutató rajzi mellékletet is készítettünk (3. számú melléket).
A 2017-ben elfogadott koncepciótervet a 4. számú melléklet foglalja magába.
Az eltelt időszakban történt jelentősebb változásokat az alábbiakban foglaljuk össze:
1. FELÚJÍTÁSOK (2017 - 2021 közötti időszakban történt nagyobb felújítások, részben terveztetéssel)
József Attila-lakótelepi Nagyjátszótéren a következő felújítási munkálatok történtek több ütemben:
- meglévő gyöngykavics ütéscsillapító burkolatú felületre multi funkciós játszóvár telepítési munkái
történtek (2018)
- új hinták telepítése (lapülőke, fészekhinta), ütéscsillapító felület javítása, kerítésmagasítás és
kerítéslábazat felújítási munkái (2018-2019)
- aszfaltburkolat bontás, Viacolor díszburkolat és ütéscsillapító gumiburkolat építése, libikóka és
kétüléses (fészek ülőke és baba-mama ülőke) hinta kihelyezése (2017)
- Telekom felajánlásával 2 db – mozgásukban akadályozott gyermekek számára is használható –
játszóeszköz kihelyezése (2017)
Tinódi utcai parkban végzett felújítási munkálatok:
- sportpálya műfű burkolat cseréje és streetball palánk beszerzése (2019). A beruházás keretében
lecserélésre került a sportpálya teljes műfű burkolata és kihelyezésre került 2db streetball palánk.
- sportpálya kerítés és kerti pavilon felújítása (2019). A beruházás keretében teljes egészében
megújult a palánkos kerítés és a kapuk, a szükséges helyeken kerítésmagasítás történt. A kerti
pavilon felújítása során megújult a bitumenes zsindelytető vízvetővel, megtörtént a fa és fém elemek
átfestése és a belső berendezések teljes felújítása.
- játszótér felújítás keretében (2019) a műszakilag elavult beton vízjáték és egyes burkolatok
elbontását követően megépült és gumi burkolatot kapott a homokozó, megépült több mint 150
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négyzetméter ütéscsillapító gumiburkolat, kihelyezésre került új trambulin, átbújó cső és egy
kétüléses-, valamint egy fészekhinta.
Kerekerdő parkban végzett felújítási munkálatok
- kettős hintaállvány lett átalakítva háromüléses hintává, új gumiburkolat építésére került sor a
feladat keretében (2017).
- további felújítások: homokozó felújítás (2017), napvitorlák kihelyezése (2018, 2019)
Zombori utcai játszótér építése (2018)
- bontási és tereprendezési munkálatok után az építési munkák keretében térkő burkolat, öntött
gumiburkolat és kerítés építésére került sor, fedett homokozó és kötélpiramis lett kihelyezve,
továbbá öntött gumiburkolattal ellátott fészekhinta-, háromüléses- és egy forgóhinta található még a
játszótéren. Kihelyezésre került egy nagy körpad, fedett pihenő asztallal és padokkal,
hulladékgyűjtők, kerékpártárolók. A zöldterület felújítási munkálatok során termőtalaj terítés,
gyepesítés, fatelepítés, cserjetelepítés történt.
- a további beruházás keretében közel 450 m2 műfű burkolat építésére is sor került (2019)
- a közterületi vízvezetékrendszer megújításával összefüggésben új vízbekötés létesült
Mihálkovics 10-12. szám alatti parkban a játszótér felújítás I. ütem és a II. ütem részét képező
játszóvár telepítése (2019)
- a játszótér felújítása során térkő burkolatú utak épültek és a meglévő beton felület öntött gumi
ütéscsillapító burkolatot kapott. A homokozó beton szegélye gumiburkolatot kapott, felújításra került
a meglévő mászóvár és kihelyezésre került egy új trambulin, valamint egy 3 üléses hinta (lapülőke,
fészek ülőke).
- a további beruházás keretében kihelyezésre került egy dupla tornyos track ride mászóvár
ütéscsillapító öntött gumiburkolattal, a zöldfelület felújítás keretében füvesítés és cserjeültetés
történt, valamint kihelyezésre került több pad és hulladékgyűjtő.
Ferenc téri játszótér felújítás
- a tér teljes területe 2016. évben lett felújítva, melynek keretében lett kialakítva többek között a
kerítéssel körbekerített kis játszótér is.
- további beruházás keretében a meglévő bekerített játszótér területén kívül telepítésre került egy 3
üléses hinta (baba-mama ülőke, fészek ülőke, lapülőke), valamint ügyességi játékok (egyensúlyozó,
mászóka, kötélhíd) ütéscsillapító gumilap burkolaton a 6-12 éves korosztály számára (2019).
Tűzliliom parki családbarát kutyajátszótér és gyermekjátszótér építése (2019)
Újonnan létesült játszótér a kis korosztály számára.
-A gyermekjátszótéren kihelyezésre került egy kis mászóvár öntött gumiburkolattal, egy gumigömb,
valamint több utcabútor. A tér körbekerítése megtörtént. A beruházás keretében kiépült még egy
nagyobb kutyafuttató, kutyajátékokkal felszerelt kutyajátszótérrel, kutyaitatóval, esőbeállóval,
automata öntözővel, kutyapiszok- és hulladék gyűjtőkkel kiegészítve. A korábban is ott található
székek felújítás után kerültek vissza a területre.
Haller park felújítása I. ütem (2020)
- a beruházás keretében többek között megújult több parki sétaút (térkő burkolat, öntött
beton bazalt burkolat), kerítéssel körbekerített színes öntött gumiburkolat ellátott játszótér
létesült több mint 10 játszóeszközzel különböző korosztály számára, kialakításra került
továbbá egy közel 450 fm új futópálya, új utcabútorok (padok, székek, hulladékgyűjtők,
ivókút, kerékpártároló) kihelyezése történt. Gyepesítés során közel 4000 m2-en,
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gyepfelújítás, cserjetelepítés közel 750 m2-en történt. A park egy részén automata
öntözőhálózat létesült és áthelyezésre került a fitnesz park. A beruházással párhuzamosan a
korábbi elavult kis játszótér megszűnt.
További Nyolc játszótér felújítása készült el 2019-2020. évben, egy beruházás keretében, az alábbi lista
szerint.
1. Aranyvirág sétány 9. játszótér
- bontási és tereprendezési munkálatok után az építési munkák keretében térkő burkolat,
öntött gumiburkolat és kerítés építésére került sor. A meglévő 6 db játszóeszköz a felújítási
és javítási munkálatok után kerültek vissza a területre. Új játszóeszközök kihelyezésére is sor
került (5 db), továbbá egy nagyobb öntött gumiburkolattal borított betonszegélyű homokozó
építése valósult meg. Utcabútorok keretében padok és hulladékgyűjtők kihelyezésére került
sor. A zöldterület felújítási munkálatok során termőtalaj terítés, gyepesítés és cserjetelepítés
történt. Műfű burkolat építése és a meglévő ivókút felújítása is a feladat keretében valósult
meg.
2. Csengettyű utca16. játszótér
- bontási és tereprendezési munkálatok után az építési munkák keretében térkő burkolat,
öntött gumiburkolat építésére került sor. A meglévő 4 db játszóeszköz a felújítási és javítási
munkálatok után kerültek vissza a területre. Új játszóeszközök kihelyezésére is sor került (2
db). Utcabútorok keretében kettő sakkasztal garnitúra, padok és hulladékgyűjtők
kihelyezésére került sor. A zöldterület felújítási munkálatok során termőtalaj terítés és
gyepesítés történt. A meglévő ivókút felújítása is a feladat keretében valósult meg.
3. Dési Huber utca 4-6. játszótér
- bontási és tereprendezési munkálatok után az építési munkák keretében térkő burkolat,
öntött gumiburkolat és kerítés építésére került sor. A meglévő 4 db játszóeszköz a felújítási
és javítási munkálatok után kerültek vissza a területre, továbbá egy nagyobb öntött
gumiburkolattal borított betonszegélyű homokozó építése valósult meg. Új játszóeszközök
kihelyezésére is sor került (2 db). Utcabútorok keretében padok és hulladékgyűjtők
kihelyezésére került sor. A zöldterület felújítási munkálatok során termőtalaj terítés,
gyepesítés és cserjetelepítés történt. A meglévő ivókút felújítása is a feladat keretében
valósult meg.
4. Hurok utcai játszótér
- bontási és tereprendezési munkálatok után az építési munkák keretében térkő burkolat,
öntött gumiburkolat, valamint beton lapkő építésére került sor. A meglévő 4 db játszóeszköz
a felújítási és javítási munkálatok után kerültek vissza a területre. Utcabútorok keretében
kettő sakkasztal garnitúra, padok és hulladékgyűjtők kihelyezésére került sor. A zöldterület
felújítási munkálatok során termőtalaj terítés és gyepesítés történt. A meglévő ivókút
felújítása is a feladat keretében valósult meg.
5. Markusovszky téri játszótér
- bontási és tereprendezési munkálatok után az építési munkák keretében térkő burkolat,
öntött gumiburkolat építésére került sor. A meglévő 3 db játszóeszköz a felújítási és javítási
munkálatok után kerültek vissza a területre, továbbá egy nagyobb öntött gumiburkolattal
borított betonszegélyű homokozó, valamint 40 m2 műfű burkolat építése valósult meg. Új
játszóeszközök kihelyezésére is sor került (2 db). A zöldterület felújítási munkálatok során
termőtalaj terítés és cserjetelepítés történt. A meglévő térkő burkolat egy része, valamint a
kerítés- és a felújítása is a feladat keretében valósult meg.
6. Mihálkovics utca 4. játszótér
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- bontási és tereprendezési munkálatok után az építési munkák keretében térkő burkolat,
lapkő járda és öntött gumiburkolat építésére került sor. A meglévő 1 db játszóeszköz a
felújítási és javítási munkálatok után kerültek vissza a területre. Új játszóeszközök
kihelyezésére is sor került (3 db). Utcabútorok keretében padok és hulladékgyűjtők
kihelyezésére került sor. A zöldterület felújítási munkálatok során termőtalaj terítés fa-,
cserje telepítés és gyepesítés történt.
7. Óbester utca 7. játszótér
- bontási és tereprendezési munkálatok után az építési munkák keretében térkő burkolat,
öntött gumiburkolat építésére került sor. A meglévő 3 db játszóeszköz a felújítási és javítási
munkálatok után kerültek vissza a területre. Új játszóeszközök kihelyezésére is sor került (3
db). Utcabútorok keretében padok és hulladékgyűjtők kihelyezésére került sor. A zöldterület
felújítási munkálatok során termőtalaj terítés és gyepesítés történt. A meglévő ivókút és
kerítés felújítása is a feladat keretében valósult meg.
8. Tűzoltó utca 93. játszótér
- bontási és tereprendezési munkálatok után az építési munkák keretében térkő- és lapkő
burkolat, öntött gumi- és műfű burkolat építésére került sor. A meglévő 7 db játszóeszköz a
felújítási és javítási munkálatok után kerültek vissza a területre. Új játszóeszközök
kihelyezésére is sor került (1 db). Utcabútorok keretében padok és hulladékgyűjtők
kihelyezésére került sor. A zöldterület felújítási munkálatok során termőtalaj terítés és
gyepesítés történt. A meglévő ivókút és kerítés felújítása is a feladat keretében valósult meg.
2. ELKÉSZÜLT (további) KIVITELI TERVEK (2019-2020.)
(Olyan, elkészült kiviteli tervek, amelyek esetében a beruházás még nem valósult meg.)
a) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő
„játszóterek felújítási tervének elkészítése 2019/2020” tárgyú feladat kapcsán további kilenc játszótér
tervei készültek el. Ezen tervek, valamint két korábban készült, de még meg nem valósult terv (Pöttyös u. 9.
és Madaras park) esetében 2020. évben lakossági tervegyeztetés is történt. A lakossági tervegyeztetésen
felmerült észrevételek és javaslatok beépítésre kerültek a tervekbe, szakmai szempontokat figyelembe véve.
Ezen játszóterek az alábbiak: 2020. évi tervezői költségbecsléssel (egyes játszóterek esetében opcionális
tételekkel együtt) tartalékkeret nélkül: (az eltelt időszak árváltozásaira tekintettel az árak tájékozató
jellegűek)
Az opcionális tételek jellemzően a játszóterekhez vezető gyalogutak felújítását/megépítését tartalmazzák.

1.

Helyszín
Pöttyös utca 9-11. játszótér

2.

Madaras József park játszótér

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gyáli utca 21-23. belső udvari játszótér
Távíró utca 24. játszótér
Ifjúmunkás utca 32. játszótér
Üllői út 189.
Egyetértés utca 1-3.
Csengettyű utca 9-11.

9. Epreserdő utca 34-36.
10. Epreserdő utca 24.

Tervezési költségbecslés
(buttó e Ft)
86.588,61.700 ,(opc. tétellel együtt)
40.077,(opc. tétellel együtt)
46.652,20.432,29.729,37.145,26.698,31.755,(opc. tétellel együtt)
33.728,-

5

(opc. tétellel együtt)
Nagyjátszótér egyes részeinek áttervezése (Dési
Huber u felöli részén pl. kígyó, homokozó szegély,
11. pihenőrész.

45.325,-

Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 12/2021 (III.18.) önkormányzati rendelet módosítása alapján a
4014. számú költségvetési sor jelenleg bruttó 70 millió Ft fedezetről rendelkezik a játszótér-, műfüves
sportpályák-, fitness eszközök és zöldterület felújításokkal kapcsolatban.
Az eddigi felmérések alapján a Szakiroda ebből a keretből javasolja felújíttatni a Nagyjátszótéren a nagy
forgalmú, erősen elhasználódott kötélpályát, melynek becsült költsége bruttó 10 millió Ft, valamint a Dandár
utcai játszótéren a játszóvárat, amely a beavatkozás nélkül a közeljövőben bontandó állapotba kerül. Ez
utóbbi becsült költsége bruttó 8 millió Ft.
A felújítási tervdokumentációval rendelkező tervek esetében a Szakiroda javaslata, az alábbi felújítási
sorrend lenne, mely kapcsán figyelembe vettük a rajzi melléklet alapján, a tervvel rendelkező- és a már
felújított játszóterek területi megoszlását is:
1, Epreserdő utca 34-36. játszótér
2, Epreserdő 24. játszótér
3, Egyetértés utca 1-3. játszótér
Szakmai szempontból sürgető feladat lenne még a Pöttyös u. 9. játszótér felújítása, melynek mindösszesen
felújítási tervezési költségbecslése – a játszótér mérete és berendezései miatt – meghaladja a jelenleg
rendelkezésre álló költségvetési keret adta lehetőségeket. A tervdokumentáció megbontása és a tervezett
játszótér felújítás ütemezése esetén, a kis gyermekek számára kialakított játszótér rész - 2020. évi tervezési
költségbecslés alapján, tartalékkeret nélkül - 37 868 eFt, a nagyobb gyermekek számára elkülönített rész
becsült költsége 48 720 eFt lenne.
b) A Kerekerdő park esetében rendelkezésre áll egy 2018. évi koncepcióterv, látványtervek és részben
kiviteli tervdokumentáció, melynek tervezési költségbecslése opcionális tételekkel kiegészítve: 2018. évi
árakon kalkulálva bruttó 81.301 e Ft. Lakossági tervegyeztetés még nem történt. A dombon korábban
meglévő fa-híd elem balesetveszélyes állapota miatt 2017. évben bontásra került. A terv magába foglalja a
dombnál épített új híd-elem építését több csúszdával, játszótér kialakítását rugós játékkal, egyéb
eszközökkel, valamint egyedi, faragott játszóeszközök kihelyezésével (A Négyszögletű kerekerdő meséiből
ihletett elemekkel, Lázár Ervin örököseinek elvi hozzájárulásával.), térkő- és öntött gumi burkolattal
kialakításával és részleges zöldfelület felújítással.
(Az eltelt időre tekintettel a terv kivitelezési szándék esetén felülvizsgálandó, továbbtervezendő, lakossági
egyeztetés szükséges.)
c) A Haller park II. ütem esetében rendelkezésünkre áll a 2019. évben készült kiviteli tervdokumentáció
és tervezői költségbecslés a park további felújítására vonatkozóan. Lakossági tervegyeztetés részben
történt, folytatása szükséges. A terv röviden magába foglalja a park további zöldfelületi részének felújítását,
további parki utak építését, egy csúszdadomb kialakítását, a kutyafuttató felújítását, az új parki utakhoz
tartozó világítás kiépítését.
Köztéri illemhely és parkőri helyiség: parkon belüli helyének kijelölése és kialakításához - a csatorna
kivételével - a közművek odavezetése megtörtént. Az építmény építészeti tervezése szükséges, a korábbi
tervek felülvizsgálatával, áttervezésével. Elhelyezése, mérete a KÉSZ adta kereteken belül lehetséges.
3. 2017. évi KONCEPCIÓTERVBEN FELÚJÍTÁSRA NEM JAVASOLT JÁTSZÓTEREK
A koncepcióterv elkészítése óta eltelt 4 évre és az abban foglalt, felújításra nem javasolt játszóterek jelenlegi
állapotára tekintettel indokolt ezen játszóterek besorolásának ismételt áttekintése és az azok megtartására,
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vagy bontására vonatkozó döntés meghozatala. Ezen játszóterek többnyire kis forgalmú, 1-2 játszóeszközt
magába foglaló játszóterek.

Koncepcióterv alapján felújításra nem javasolt (N) játszóterek felsorolása, rövid leírással:
(A 2. sz. melléklet tartalmazza a fényképes dokumentációt, elhelyezkedésük a 3. sz mellékletben látható.)
Az Aranyvirág 1. játszótéren egy műfű ütéscsillapító burkolattal ellátott lapülőkés hinta és egy
körmart faszegélyű homokozó található néhány utcabútorral kiegészítve (padok, hulladékgyűjtő) két
lapköves járdával határolva.
A Dési Huber u. 9-11. játszótéren műfű ütéscsillapító burkolattal ellátott lapülőkés hinta található
egy lapköves járda által határolva, kettő darab paddal kiegészítve.
A Dési Huber u. 17-19. játszótéren műfű ütéscsillapító burkolattal ellátott lapülőkés hinta, egy
nagyobb körmart faszegéllyel határolt homokozó és egy rugós játék található két lapköves járda által
határolva, utcabútorokkal kiegészítve (padok, hulladékgyűjtő, ivókút).
Az Egyetértés utca 5. sz. mellett található játszótéren műfű ütéscsillapító burkolattal ellátott
lapülőkés hinta és egy kis gyermekek számára alkalmas mini csúszda található utcabútorokkal
kiegészítve (padok, hulladékgyűjtő).
Epreserdő utca 33. játszótéren műfű ütéscsillapító burkolattal ellátott lapülőkés hinta és körmart
faszegélyű homokozó található lapköves járda által határolva, kettő darab paddal, hulladékgyűjtővel,
ivókúttal kiegészítve.
Ifjúmunkás utca 20. számú épület mögött játszótéren műfű ütéscsillapító burkolattal ellátott
lapülőkés hinta, egy nagyobb körmart faszegéllyel határolt homokozó található, utcabútorokkal
kiegészítve (padok, hulladékgyűjtő).
Napfény utca 13. játszótéren gumilap ütéscsillapító burkolattal ellátott lap- és bölcsőülőkével
felszerelt hinta található, utcabútorokkal kiegészítve (padok, hulladékgyűjtő, ivókút).
Napfény utca 27. játszótéren műfű ütéscsillapító burkolattal ellátott lapülőkés hinta és U alakú
gumiszegéllyel borított körhomokozó található, utcabútorokkal kiegészítve (padok, hulladékgyűjtő,
ivókút).
Távíró utca 15. játszótéren műfű ütéscsillapító burkolattal ellátott lapülőkés hinta található.
Távíró utca 23-25. játszótéren gumilap ütéscsillapító burkolattal ellátott lapülőkés

hinta

található.

Üllői út 175-177. játszótéren műfű ütéscsillapító burkolattal ellátott lapülőkés hinta, egy nagyobb
körmart faszegéllyel határolt homokozó található, utcabútorokkal kiegészítve (padok,
hulladékgyűjtő).
Telepy utca 9. játszótér kerítéssel körbekerített belső udvaron található. A terület jelenlegi
tulajdonosa Budapest Főváros Önkormányzata, a játszótér kezelése Budapest IX. kerület
Ferencváros Önkormányzatához tartozik. A játszótéren gumilap burkolattal ellátott lapülőkés hinta,

7

két rugós játék, forgó játék és egy kicsi kötél mászóka található, utcabútorokkal kiegészítve (padok,
hulladékgyűjtő).

Helyszíni felmérés alapján további helyszínek – önálló homokozók:
1, Dési H. u. 13. mögött található homokozó
2, Ifjúmunkás 28-30. sportpálya mellett található homokozó
3, Epreserdő u. 2. mögött található homokozó
4, Börzsöny u. 13. mögött található homokozó
Ezen játszóterek állapota a közeljövőben beavatkozást igényel, például a hinták ütéscsillapító
burkolata, vagy a homokozók állapota miatt. Ezért szükséges arról dönteni, hogy a 2017. évi
koncepcióterv szerint felújításra nem javasolt játszóterek (N) bontandók vagy megtartandók, ez
utóbbi esetben korszerűsítésük – annak mértékétől és jellegétől függően – karbantartás vagy felújítás
keretében kezelendő.

4. KARBANTARTÁS, SZABVÁNYOSÍTÁS
A játszóterek biztonságosságáról a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet, valamint több vonatkozó szabvány
rendelkezik.
A játszóterek fenti jogszabályban foglaltaknak megfelelő üzemeltetése, karbantartása az önkormányzatok
számára kötelezően ellátandó feladat.
Meglévő játszótereink karbantartása vállalkozói szerződés keretében történik, mely magában foglalja minden
egyes játszótéri eszközünk havi rendszeres ellenőrzését és egyes, karbantartás keretében elvégezhető munkák
elvégzését.
A karbantartás keretében az elmúlt 3 év során sor került az összes, már korhadásnak indult hintaállvány fa
lábvégek fém lábvégekre történő cseréjére, ütéscsillapító aljzatok javítására, az eszközök meghibásodott,
elhasználódott elemeinek rendszeres cseréjére, pótlására (pl., hintaülőkék, láncok, rugós játékok, meglévő
mászóvárak egyes elemeinek cseréje, pótlása).
Ezen felül, szintén a GKM rendelet rendelkezései alapján, a játszótéri eszközök üzemeltetőjének rendszeres
időközönként (ez jelenleg 3 év) el kell végeztetnie minden egyes játszótéri eszközre vonatkozóan a játszótéri
eszközök időszakos ellenőrzését („szabványossági felülvizsgálat”) arra kijelölt szervezettel. Az időszakos
felülvizsgálat ebben az évben esedékes, mely feladattal kapcsolatos ügyintézést már megkezdtük. A
szabványossági felülvizsgálat keretében, az előzetes felmérés után a tanúsító cég által adott javaslat alapján,
az esetlegesen felmerülő hiányosságok javítására, pótlására kerülne sor, mely munkálatok elsőbbséget
élveznek a karbantartási feladaton belül. (Ezért a karbantartási keret fennmaradó részének felhasználására
csak a szabványossági vizsgálat lezárultát követően van lehetőség.)
A koncepció tervezetben a kategóriákba sorolás az egyes játszóterek kezelésének további fő irányát
jelöli ki az elkövetkezendő időszakra vonatkozóan. Ez a kategorizálás nem zárja ki egyes feladatok más
besorolású tevékenységként történő elvégzését a feladat jellege és a keletkezett igények alapján. (pl. a
felújítandó kategóriába sorolt játszóterek esetében egyes részfeladatok - pl. ütéscsillapító aljazat csere- a
karbantartási keret terhére is elvégezhetők műszaki szükségesség alapján, vagy a már felújított,
karbantartandó kategóriába sorolt játszótereknél igény esetén további fejlesztés, bővítés, új eszköz telepítése
végezhető.)
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Összefoglaló táblázat:

Kerületi játszótér helyszínek

2017. évi
koncepcióterv
alapján:
felújítandó (F)
karbantartás (K)
felújításra nem
javasolt (N)

Felújítva
(Felújítás
éve)

Szakiroda javaslat
2021. évi módosítás szerint:
- felújításra javasolt
- bontásra javasolt
- karbantartással megoldható

József Attila lakótelep
1.

Aranyvirág sétány 1.

2.

Aranyvirág sétány 9.

F

3.

Csengettyű utca 9-11.

F

4.

Csengettyű utca 16.

F

2020

5.

Dési Huber utca 4-6. sz. mögött

F

2019

6.

Dési Huber utca 9-11.

7.

Dési Huber utca 17-19.

8.

Dési Huber utca (Nagyjátszótér)

9.
10.

Egyetértés utca 1-3. számú épületek
között
Egyetértés utca 5. sz. mellett

11.

Epreserdő utca 24. számú épület mögött

12.

Epreserdő utca 33. szám előtt

13.

Epreserdő utca 34-36. sz. mögött

14.

Hurok utca 1-3.

15.

17.

Ifjúmunkás utca 20. számú épület
mögött
Ifjúmunkás utca 32. számú épület
mellett
Napfény utca 13.

18.

Napfény utca 27.

19.

Pöttyös utca 9. (Ugrifüles játszótér)

20.

Távíró utca 15.

21.

Távíró utca 23-25.

22.

Távíró utca 24.

23.

Üllői út 175-177.

24.

Üllői út 189. (Csárdás köz 1.)

16.

karbantartással megoldható/
felújításra javasolt/bontásra javasolt

N
2020

felújításra javasolt

N
N
F

2016-2019
(részleges)

F

felújításra javasolt
karbantartással megoldható/
felújításra javasolt/bontásra javasolt
felújításra javasolt

N
K

karbantartással megoldható/
felújításra javasolt/bontásra javasolt

N
F
K
N
F
N
N
F
N
N
F

karbantartással megoldható/
felújításra javasolt/bontásra javasolt
karbantartással megoldható/
felújításra javasolt/bontásra javasolt
karbantartással megoldható/
felújításra javasolt

2020

felújításra javasolt
karbantartással megoldható/
felújításra javasolt
karbantartással megoldható/
felújításra javasolt/bontásra javasolt
felújításra javasolt
karbantartással megoldható/
felújításra javasolt/bontásra javasolt
karbantartással megoldható/
felújításra javasolt/bontásra javasolt
Felújításra javasolt
karbantartással megoldható/
felújításra javasolt/bontásra javasolt
karbantartással megoldható/
felújításra javasolt/bontásra javasolt
felújításra javasolt

N

karbantartással megoldható/
felújításra javasolt/bontásra javasolt

F

felújításra javasolt
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25.

Sportkert - Nyúldomb (Toronyház u. –
Ifjúmunkás u. – Csengettyű u.)

K

2014/2020
(két fitnesz
park,
futókör)

karbantartással megoldható/
felújításra javasolt

MÁV-Aszódi lakótelep
26.
27.

Aszódi úti nagyjátszótér
(Madaras park)
Gyáli út 21-23.

28.

Zombori utca (Töltés köz)

29.

Ernő utca (Tűzoltó utca 93.)

F

2020

30.

Ferenc tér

F

2016, 2018

F

felújításra javasolt

F

felújításra javasolt

F

2019

Haller utcától a Ferenc körútig

31.

Kerekerdő park

F

2014-2017
(részleges)

32.

Mihálkovics utca 4.

F

2019

33.

Mihálkovics utca 12.

F

2019

34.

Telepy utca 9. (belső udvar)

35.

Telepy utca 11. (belső udvar)

F

36.

Tinódi tér (BKV tulajdon)

F

karbantartással megoldható/
felújításra javasolt
(lakossági egyeztetés és további
tervezés szükséges)

karbantartással megoldható/
felújításra javasolt/bontásra javasolt

N

2018-2019

37.

Haller park - nagyjátszótér

F

2020
(részleges)

38.

Óbester utca 7.

F

2020

karbantartással megoldható/
felújításra javasolt
(a II. ütemről lakossági egyeztetés és
szükség szerint továbbtervezés
szükséges)

Belső Ferencváros
39.

Markusovszky téri játszótér

F

2019

40.

Csarnok téri játszótér

K

2013

41.

Tűzliliom parki játszótér

F

2019

42.

Dandár u. 22-24.

További helyszínek - homokozók
43.
Dési H. u. 13. mögött található
homokozó
44.
Ifjúmunkás 28-30. sportpálya mellett
található homokozó
45.
Epreserdő u. 2. mögött található
homokozó
46.
Börzsöny u. 13. mögött található
homokozó

F

2009

N

-

N

-

N

-

N

-

Felújításra javasolt
(szabványossági okokból rugós játék,
hinta, mászóvár állapota miatt /új
mászóvár szükséges/)
karbantartással megoldható/
felújításra javasolt/bontásra javasolt
karbantartással megoldható/
felújításra javasolt/bontásra javasolt
karbantartással megoldható/
felújításra javasolt/bontásra javasolt
karbantartással megoldható/
felújításra javasolt/bontásra javasolt

Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztésben foglaltak alapján a korábban elfogadott játszótéri koncepció
módosításáról szóló döntés meghozatalára.
Az előterjesztés mellékletei:
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
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4. számú melléklet – 2017-ben elfogadott koncepcióterv (táblázat)
Budapest, 2021. szeptember 2.
Tisztelettel:
Baranyi Krisztina h.
polgármester
Reiner Roland s.k.
alpolgármester
HATÁROZATI JAVASLAT

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs és
Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a játszóterek 2017. évi koncepciótervét annak felülvizsgálata
alapján az alábbiak szerint módosítja

Kerületi játszótér helyszínek

2017. évi
koncepcióterv
alapján:
felújítandó (F)
karbantartás (K)
felújításra nem
javasolt (N)

Felújítva
(Felújítás
éve)

Döntés

József Attila lakótelep
1.

Aranyvirág sétány 1.

N

2.

Aranyvirág sétány 9.

F

3.

Csengettyű utca 9-11.

F

4.

Csengettyű utca 16.

5.

2020

-

F

2020

-

Dési Huber utca 4-6. sz. mögött

F

2019

-

6.

Dési Huber utca 9-11.

N

7.

Dési Huber utca 17-19.

N

8.

Dési Huber utca (Nagyjátszótér)

9.
10.

Egyetértés utca 1-3. számú épületek
között
Egyetértés utca 5. sz. mellett

N

11.

Epreserdő utca 24. számú épület mögött

K

12.

Epreserdő utca 33. szám előtt

N

13.

Epreserdő utca 34-36. sz. mögött

F

14.

Hurok utca 1-3.

K

15.

17.

Ifjúmunkás utca 20. számú épület
mögött
Ifjúmunkás utca 32. számú épület
mellett
Napfény utca 13.

18.

Napfény utca 27.

N

19.

Pöttyös utca 9. (Ugrifüles játszótér)

F

20.

Távíró utca 15.

N

21.

Távíró utca 23-25.

N

22.

Távíró utca 24.

F

23.

Üllői út 175-177.

N

16.

F

2016-2019
(részleges)

F

2020

N
F
N

11

24.

Üllői út 189. (Csárdás köz 1.)

25.

Sportkert - Nyúldomb (Toronyház u. –
Ifjúmunkás u. – Csengettyű u.)

F

K

2014/2020
(két fitnesz
park,
futókör)

MÁV-Aszódi lakótelep
26.
27.

Aszódi úti nagyjátszótér
(Madaras park)
Gyáli út 21-23.

28.

Zombori utca (Töltés köz)

29.

Ernő utca (Tűzoltó utca 93.)

F

2020

-

30.

Ferenc tér

F

2016, 2018

-

31.

Kerekerdő park

F

2014-2017
(részleges)

32.

Mihálkovics utca 4.

F

2019

-

33.

Mihálkovics utca 12.

F

2019

-

34.

Telepy utca 9. (belső udvar)

N

35.

Telepy utca 11. (belső udvar)

F

36.

Tinódi tér (BKV tulajdon)

F

2018-2019

37.

Haller park - nagyjátszótér

F

2020
(részleges)

38.

Óbester utca 7.

F

2020

39.

Markusovszky téri játszótér

F

2019

-

40.

Csarnok téri játszótér

K

2013

-

41.

Tűzliliom parki játszótér

F

2019

-

42.

Dandár u. 22-24.

F

2009

N

-

N

-

N

-

N

-

F
F
F

2019

-

Haller utcától a Ferenc körútig

-

Belső Ferencváros

További helyszínek - homokozók
43.
44.
45.
46.

Dési H. u. 13. mögött található
homokozó
Ifjúmunkás 28-30. sportpálya mellett
található homokozó
Epreserdő u. 2. mögött található
homokozó
Börzsöny u. 13. mögött található
homokozó

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Határidő: 2021. szeptember 7.
2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs és
Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a 4014. számú költségvetési sor felhasználását az alábbiak
szerint hagyja jóvá.
A felújítási keret felhasználásának fontossági sorrendje a keretösszeg erejéig:
Nagyjátszótér kötélpálya felújítása
Dandár utcai játszótér játszóvárának cseréje
Pöttyös utca 9. játszótér – kisgyermekek számára elkülönített játszótéri rész felújítása
Pöttyös utca 9. játszótér – nagyobb gyermekek számára elkülönített játszótéri rész felújítása
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Epreserdő utca 34-36. játszótér felújítása
Epreserdő 24. játszótér felújítása
Egyetértés utca 1-3. játszótér felújítása
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Határidő: 2021. szeptember 7.
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