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Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata 
Iktató szám: Sz-222/2022. 

ELŐTERJESZTÉS 

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

2022. június 20-i ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat a 4014 költségvetési sor felhasználására  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester  

Készítette: Városüzemeltetési Iroda 

Szili Adrián irodavezető 

 

Előzetesen tárgyalja:   József Attila Városrészi Önkormányzat  

 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Tóth Tamás 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.  
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Tisztelt Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság! 

 

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 2021. szeptember 7-i ülésén tárgyalta a 

játszóterek 2021. évi állapotvizsgálata alapján a Budapest IX. kerület játszótereinek 2017. évi játszótéri 

koncepcióterv módosításáról szóló javaslatot. Az új, 2021. évi játszótéri koncepcióterv és az alapján 

elfogadott határozati javaslat kijelölte a játszóterek fejlesztésének fő irányát. 

 

2022. év első félévében a koncepcióterv szerint az alábbi játszótér felújítások készültek el: 

- Dandár utcai játszótéren játszóvár cseréje és környezetrendezési munkálatok, 

- József Attila ltp. Nagyjátszótér kötélpályájának felújítási munkái, 

- Pöttyös utca 9. mögött található kisgyermekek által használt játszórész felújítása. 

 

Az elfogadott koncepcióterv szerint a 2019-2020. évben elkészült kiviteli tervek, valamint a 

tervezői költségbecslések 2022. évi aktualizálása alapján az alábbi játszótér felújítások 

ütemezhetőek a 4014 költségvetési sor terhére a koncepciótervben foglalt sorrendben: 

 

Tervezői költségbecslések (2022. áprilisi árak alapján kerekítve): 

- Pöttyös 9. nagyobb gyermekek számára elkülönített játszótéri rész felújítása:  

bruttó 57, 6 M Ft + 3 % tartalékkeret = 59,4 M Ft 

- Epreserdő utca 34-36. játszótér felújítás:  

bruttó 38,4 M Ft + 3 % tartalékkeret = 39,6 M Ft 

- Epreserdő utca 24. játszótér felújítás (opc. tétellel együtt):  

bruttó 41,3 M Ft + 3 % tartalékkeret =  42,6 M FT 

- Egyetértés utca 1-3. játszótér felújítás:  

bruttó 43,5 M Ft + 3 % tartalékkeret = 44,9 M Ft 

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendeletben a 

Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 4014 költségvetési sor terhére a Távíró 24. játszótér kivitelezése 

végezhető el. 

- Távíró 24. játszótér felújítás: bruttó 58 M Ft + 3 % tartalékkeret = 59,8 M Ft 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 12/2022. (VI.01.) önkormányzati rendeletében úgy döntött, hogy a 4014 

költségvetési sor keretét 120 M Ft-ra emeli, melynek felhasználására a határozati javaslatban foglaltak 

szerint teszek javaslatot. A rendelet a keretösszeg felhasználását VIK és RÖNK döntéshez köti. 

 

A Szakiroda javaslata, hogy – a változó gazdasági helyzetre, az egyre emelkedő beruházási költségekre, 

valamint az inflációra tekintettel – lehetőség szerint valamelyik kisebb bekerülési értékkel rendelkező 

játszótér felújítását válassza a Tisztelt Bizottság és ne a Pöttyös u. 9. nagyobb gyermekek számára 

elkülönített játszótéri rész felújítását, amivel a rendelkezésre álló, teljes 120 M Ft összegű költségvetési 

sor kerülne felhasználásra. 

 

Budapest, 2022. június 15. 

Tisztelettel: 

Baranyi Krisztina 

   polgármester 

 

Reiner Roland s.k. 

   alpolgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs és 

Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a 4014. költségvetési sor felhasználását az alábbiak szerint 

hagyja jóvá. 

A felújítási keret felhasználásának sorrendje a keretösszeg erejéig: 

1,Távíró 24. játszótér felújítás 

2, 

3, 

4, 

5, 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2022. június 20. 

 

 


