
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: Sz-106/2022. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

2022. március 8-i ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat 3112 „Játszóterek karbantartása” költségvetési sor 

felhasználására (Játszóeszközök, fitnesz- és sporteszközök, 
műfüves burkolatú felületek karbantartása, graffiti mentesítés) 

 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina polgármester,  
 

Készítette:    Városüzemeltetési Iroda 
Szili Adrián irodavezető 

 

Előzetesen tárgyalja:  RÖNK  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Melegh Mónika s.k. 
 
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! 

 

 

A Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő 

játszóeszközök, fitnesz- és sporteszközök, műfüves burkolatú felületek karbantartási 

feladatainak, valamint az utcabútorok, parkfelszerelési tárgyak, játszóeszközök, köztéri 

szobrok, műtárgyak, díszburkolatok graffiti mentesítési munkáinak fedezetét az Önkormányzat 

tárgyévi költségvetésében a „3112” soron szereplő előirányzat biztosítja. 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 

3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete a 3112 a költségvetési soron szereplő előirányzat 

felhasználását a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a József 

Attila Városrészi Önkormányzat döntéséhez köti. 
 

A Városüzemeltetési Iroda a keretösszeg felhasználására 2022. évben az alábbi javaslatot teszi: 

 

Játszóterek karbantartása 3112 sor 40 000 000 Ft 

Műfüves felületek karbantartása 8 500 000 Ft 

Graffiti mentesítés 500 000 Ft 

Játszóeszköz karbantartás 19 000 000 Ft 

Fitnesz eszközök karbantartás 12 000 000 Ft 

  
A legfontosabb feladat a játszó, fitnesz és sporteszközök rendszeres ellenőrzése, javítása, 

biztonságos és a szabványoknak megfelelő állapotban tartása, ezért a keret nagyobb részét erre 

a célra szükséges fordítani. A műfüves felületek rendszeres karbantartása javasolt keret e 

területek heti takarítását, technológiai leírás szerinti gereblyézését, besöprését, szükség szerinti 

javítását fedezi. 

 

Kérem, hogy a Tisztelt Bizottságot, hogy támogassa a játszóeszközök, fitnesz- és 

sporteszközök, műfüves burkolatú felületek karbantartási és graffiti mentesítési munkáira 

vonatkozó beszerzési eljárás megindítását a javaslatban foglaltak szerint. 

 

Budapest, 2022. március 

 

Baranyi Krisztina h. 

polgármester 

 

Reiner Roland s.k. 

alpolgármester 

 
  



Határozati javaslat: 

 

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Budapest 

Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. 

(II. 22.) önkormányzati rendelete 3. c mellékletének 3112 költségvetési során szereplő 

előirányzat felhasználását a játszóeszközök karbantartására bruttó 19.000.000,- forint 

keretösszegben, a fitnesz- és sporteszközök karbantartására bruttó 12.000.000,- forint 

keretösszegben, a műfüves burkolatú felületek karbantartására 8.500.000,- forint 

keretösszegben, a közterületi graffiti mentesítési feladatokra 500.000,- forint keretösszegben 

támogatja, egyben felkéri a polgármestert a beszerzési eljárások lefolytatására. 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2022. május 31. 


