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Iktató szám: Sz-112/2022. 

ELŐTERJESZTÉS 

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

2022. március 8-iülésére 

 

 

Tárgy:  Javaslat a 3056 „Közterület üzemeltetési egyéb feladatok” 

költségvetési sor felhasználására (közterületi játszótéri- és fitnesz 

eszközök szabványossági felülvizsgálata) 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

Készítette: Városüzemeltetési Iroda 

Szili Adrián irodavezető 

 

Előzetesen tárgyalja:  - 

 

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! 
 

 

Az előterjesztés célja a kerületi tulajdonú és kezelésű közterületi játszótéri eszközök szabványossági 

felülvizsgálata befejezéséhez szükséges keretösszeg biztosítása a 2022. évi költségvetés 3056 sora terhére az 

alábbi indokok miatt. 

A kerületi tulajdonú és kezelésű közterületi játszótéri eszközök szabványossági felülvizsgálata Önkormányzatunk 

kötelezően ellátandó feladati közé tartozik. Jogszabályi háttér: 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 2020. VII. 31.-től 

hatályos módosítása, valamint a 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. 

A 2021. évben megkötött vállalkozási keretszerződés szerint (Tisza Park Kft.) a szabványossági vizsgálat 

folyamatban van. Az „első körös”ellenőrzés lezárult. A feltárt hiányosságok teljes körű megszüntetése 

szükséges ahhoz, hogy az ellenőrzési jegyzőkönyvek kiállításával a szabványossági vizsgálat véglegesen 

lezárható legyen. A szerződés időbeni hatálya 2022. április 30., amely költségvetési okok miatt legfeljebb 

2022. május 31-ig hosszabbítható meg. 
 

A feltárt hiányosságok javítása folyamatban van a karbantartásra 2021. évben kötött keretszerződések 

terhére. Várható azonban, hogy játszóterek karbantartására kötött keretszerződésben jelenleg még 

rendelkezésre álló szabad keret nem lesz elegendő a javítási és pótlási munkák teljes körű elvégzésére, ezen 

felül egyes alkatrészek esetében a szállítási határidők is nagymértékben megnövekedtek. Az elmaradó tételek 

a 2022. évben kötendő karbantartási szerződés terhére valósulnak meg. 
 

Ezzel a szabványosítás teljes lezárásához (ellenőrzési jegyzőkönyvek kiállítása) szükséges idő várhatóan 

túlnyúlik a jelenlegi szabványossági felülvizsgálatra kötött szerződés időbeli hatályán. 
 

A fenti okok miatt szükség lehet a szabványosítási eljárás 2022. évi költségvetés terhére történő folytatására. 
 

Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelete a 3056 költségvetési sor 

felhasználását a Városfejlesztési Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság döntéséhez köti.  

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a támogassa 2022. évi költségvetés 3056 költségvetési sor terhére a 

fennmaradó szabványossági felülvizsgálati munkákra bruttó 500.000 forint keretösszeget felhasználását. 

 

 

Budapest, 2022. március 

 

 

Tisztelettel: 

 

Baranyi Krisztina h. 

    polgármester 

 

Reiner Roland s.k. 

    alpolgármester 
 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja 3056 „Közterület 

üzemeltetési egyéb feladatok” költségvetési sor felhasználását a „kerületi tulajdonú és kezelésű közterületi 

játszótéri- és fitnesz eszközök szabványossági felülvizsgálata” tárgyú feladat elvégzésére bruttó 500.000 Ft 

keretösszeg erejéig, egyben felkéri a polgármestert a beszerzés lefolytatására. 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

Határidő: 2022. május 31. 


