
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

1/o f. számú előterjesztés 

Kőbánya Játszótér-fejlesztési Koncepciójának végrehajtásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1143/2009. 
(VI. 18.) határozatával jóváhagyta Kőbánya Játszótér-fejlesztési Koncepcióját. A Koncepció 
kiemeit játszóterek létrehozására, korcsoportos játszóterek kialakítására, játszóterek 
összevonására, illetve elbontására tett javaslatot. 

A Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakulását követően a játszóterek fenntartása a KÖKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. feladatkörébe került. 

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. az Óhegy parkban, a KRESZ-pálya 
környezetében egy olyan játszóparkat szeretne kialakítani és üzemeltetni a kerület lakosai 
számára, ahol a gyermekek térítésmentesen használhatják a játékokat, játszóeszközöket 

A sikeres megvalósítás érdekében felhívással fordulnak a kerület lakosaihoz, hogy megunt, de 
még használható udvari játszóeszközöket, (pl.: labdák, ugrókötelek, biciklik, rollerek, tollas 
ütők, talicska, hulahoppkarika, teke, homokozó készlet, szánk:ók stb.) ajánljanak fel a 
játszópark részére. A vállalkozásoktól tárolásra használható konténereket, faház szaletliket, 
kerítéselemeket vagy pénzbeli felajánlásokat várnak. 

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. az Óhegy Játszóparkat 2012. május 27-én, 
Gyermeknap alkalmából tervezi megnyitni. 

2011-ben lakossági észrevételek figyelembevételével két játszótér elbontásáról döntött a 
Képviselő-testület. Ebben az évben a lefolytatott közbeszerzési eljárást követően a Bihari
Balkán lakótelepi játszótér komplett felújítására kerül sor. 

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. a Játszótér-fejlesztési Koncepció 
javaslatai, valamint a játszóterek kötelező kétéves felülvizsgálatának megállapításai alapján 
aktualizálta a kerületben található játszóterek táblázatát (2. melléklet), és javaslatot készített a 
2012. évben megvalósítandó feladatokra. 

A javaslat szerint az alábbi 6 játszótér kerülne ez évben megszüntetésre, mert egyes 
játszóeszközök nem megfelelőek, illetve az eszközök javítása már gazdaságtalan, továbbá a 
Játszótér-fejlesztési Koncepció alapján javasolt az elbontásuk. A Pongrác u. 9. alatti játszótér 
a Kis-Pongrác projekt keretében átépítésre kerül 2013-ban, de 2 balesetveszélyes eszköz már 
gazdaságosan nem javítható, ezért ezeket el kell bontani. 



A bontásra javasolt játszóterekről készült fényképeket az előterjesztéshez mellékeljük. (3. 
melléklet) 

sorszám Játszótér megnevezése 
l Gyakorló u. 7-9. 
2 Gyakorló u. 11-13. 
3 Somfa köz 13-15. 
4 Veszprémi u. - Kőrösi u. ll. 
5 Csombor u. 9. 
6 Maglódi u. 
7 Pongrácz u. 9. (2 db eszköz) 

A játszóterekről elbontott de még kihelyezhető eszközöket áthelyezzük azokra a játszóterekre 
amelyeken kevés ajátszóeszköz, vagy további eszköz telepítése lehetséges.( 4. melléklet) 

A játszótéri koncepcióban megfogalmazott kiemeit játszóterek megvalósítása a költségvetés 
függvényében kerül előkészítésre és megvalósításra. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. április 3. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. . /2012. ( ...... ) határozata 

Kőbánya Játszótér-fejlesztési Koncepciójának végrehajtásáról 

l. A Képviselő-testület felkéri a KÖK.ERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft-t, hogy az 
Óhegy parkban, a KRESZ-pálya környezetében alakítson ki játszóparket a gyermekek 
számára térítésmentesen igénybe vehető játszóeszközök biztosításával. 

2. A Képviselő-testület 2012-ben az alábbijátszótereket megszünteti: 

sorszám Játszótér megnevezése 
l Gyakorló u. 7-9. 
2 Gyakorló u. 11-13. 
3 Somfa köz 13-15. 
4 Veszprémi u. - Kőrösi u. ll. 
5 Csombor u. 9. 
6 Maglódi u. 
7 Pongrácz u. 9. (2 db eszköz) 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

az Óhegy parkbankialakítandó játszótér esetén: 2012. május 27!. 
2012. december 31. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 


