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A határozati javaslat 
elfogadásához az SZMSZ 40. § 
(2) bek. v.) pontja alapján 
minősített többség szükséges 

 
 
 
 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat fedezet biztosítására a XVII. kerület Vida-dombi új játszótér megépítése 
érdekében 

 
 
Készítette:  dr. Zámbó Ákos ügyvezető s.k. 
 
 
Egyeztetve:  Páncsics Judit Gazdasági Iroda Vezetője s.k. 
 
 
Látta:  Keserű Lajosné aljegyző s.k. 
 
 
Illetékes bizottság: a Környezetvédelmi Bizottság, a Városfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi 
Bizottság és a Költségvetési Bizottság illetékes 
 
 
Javasolt meghívott: dr. Zámbó Ákos, a Lakás-17 Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője 
(tanácskozási joggal) 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 2004. május 20-án tartott Képviselő-testületi ülésen megtárgyalásra került a Lakás-17 Kft. 
(a továbbiakban Vagyonkezelő Kft.) által készített Budapest Főváros XVII. kerület 
játszótereinek racionalizálási terve, amely alapján elfogadott 255/2004. (V.20.) Kt. határozat 
három évre előre meghatározta mely játszóterekhez szükséges kertépítészeti tervet, ezt 
követően pályázatot készíteni, majd a munkálatokat elvégeztetni. 
 
 
A határozatban felsorolt játszóterek közül mindhez készült terv, hat helyszínen a felújítás 
teljes egészében befejeződött (Akácvirág u. 49., Heltai tér, Kaszáló téri nagy játszótér, 
Szánthó G. u. – Temető u., Tanár u. III. ütem, Gyökér u. 7.). A költségek nagysága miatt két 
ütemre kellett bontani a munkákat az Aranykút utcai játszótéren. Az első ütem elkészült, a 
játszótér használatban van, befejező ütemére vár, megfelel a szabványoknak. A határozatnak 
megfelelően a még fel nem újított vagy korábbi pályázaton nem nyertes helyszínekkel 
pályázaton kell részt venni. 
 
Az Önkormányzat a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2006. évben is külön soron 
szerepeltette a pályázati támogatással felújítandó parkok szükséges önrészét, amely ebben az 
évben 25 millió forint volt. 
 
 
A pályázatok kiírását az év során a Vagyonkezelő Kft. folyamatosan figyelemmel kísérte. 
Budapest Főváros Önkormányzata által 2006. június 27-én közzétett zöldfelület-fejlesztési 
pályázaton való részvételt a Vagyonkezelő Kft. támogatta és javaslatot is tett több helyszínre, 
amelyek megfeleltek a kiírás feltételeinek. 
A javaslat elkészítésénél figyelembe lett véve a Fővárosi Önkormányzat által meghatározott 
bírálati szempontrendszer az alábbiak szerint: 
 
 

• fejleszthetőség 
• kapcsolódik-e bármilyen fővárosi fejlesztéshez 
• milyen mértékben van előkészítve (tervek, engedélyek, stb.) 
• milyen nagyobb terület válik rendezettebbé a fejlesztés által 
• a lakosság mennyire sürgeti a fejlesztést, stb. 

 
 
Ezért a következő helyszínekre tett javaslatot a pályázat benyújtásához: 
 

- Aranykút utca II. ütem 
- Mónus Illés park 
- Újlak u. 5-7. 
- Régi csabai piac 
- Vida domb 
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Figyelembe véve az elmúlt évek pályázati tapasztalatait, valamint a Fővárosi Önkormányzat 
munkatársának telefonon adott tájékoztatását 2-3 helyszín pályázati anyagának benyújtásával 
volt elnyerhető a legnagyobb támogatás. 
A Vagyonkezelő Kft. javaslata alapján az Újlak u. 5-7. játszótér fejlesztésére, a Mónus Illés 
park és a Vida-domb építésére nyújtottunk be pályázatot. 
A Mónus Illés park pályázata 2005. évben már benyújtásra került a Fővárosi 
Önkormányzathoz, ezért a 15.988.000 forint önrész a 2006. évi költségvetésben rendelkezésre 
állt. A pályázat forráshiány miatt nem nyert az elmúlt évi zöldfelület-fejlesztési programon. 
Idén változatlan tartalommal nyújtottuk be a pályázatot. 
 
 
Az Újlak u. 5-7. szám alatti játszótér fejlesztésére 2006. márciusában az ICSSZEM 
felhívására adtuk be anyagunkat. A beadott pályázathoz Képviselő-testületi döntés volt 
szükséges, amelynek során a 12.239.000 forint önrész biztosításra került, azonban forráshiány 
miatt nem kaptunk támogatást. Ezért ezt a pályázatot szintén változatlan tartalommal 
nyújtottuk be idén. 
 
 
A Vida-dombi játszótér fejlesztése érdekében 2005. évben Podani Sándor úr a 11. számú 
egyéni választókörzet képviselője kezdeményezésére készíttettünk kertépítészeti 
engedélyezési tervet. Az építési engedélyt megkaptuk, így alkalmassá vált arra, hogy több 
helyszínnel egyetemben pályázaton vegyen részt, amelyet 2006-ban az Újlak u. 5-7. játszótér 
önerejével (12.239.000 forint) csökkentett park felújítási pályázatok önrész 
figyelembevételével nyújtottuk be. 
 
 
A három kiválasztott játszótér fejlesztésére a pályázatokat a Vagyonkezelő Kft. útján 
határidőre benyújtottuk a Fővárosi Önkormányzathoz. 
2006-2007. évben rendelkezésre álló pályázati keretösszeg összevontan 231.446.000 forint, 
amelyből 2007. évre vonatkozóan 14 kerület részesült támogatásban 181.446.000 forint 
értékben. 
 
 
A beadott pályázatok közül egyedül kerületünk nyert két játszótér építésére, 
fejlesztésére támogatást, összességében 13.000.000 forint értékben 2007. évi megvalósítás 
mellett és több kerülettel ellentétben a teljes igényelt összeget megkaptuk. 
 
 
A két nyertes pályázat a Vida-dombi új játszótér építése és az Újlak u. 5-7. számú ingatlanok 
között található játszótér felújítása. 
 
 
Az Újlak u. 5-7. számú épületek között lévő játszótér fejlesztéséhez szükséges önrész a B./ 
Felhalmozási célú kiadások fejezet, Felújítás cím 280. sorában, az Újlak u. 5-7. számú 
épületek közötti játszótér felújításához pályázat önrésze alcímen 12.239.000 forint értékben 
Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata 2006. évi költségvetésében rendelkezésre áll, 
mert korábban már benyújtásra került ezen pályázat. 
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A Vida-dombon (hrsz.: 139311, 11 949 m2) megépítendő játszótér kivitelezéséhez a Fővárosi 
Önkormányzat 2006. évre vonatkozó zöldfelület-fejlesztési pályázatán Budapest Főváros 
XVII. kerület Önkormányzata 8.000.000 forint támogatást nyert. 
 
 
Tekintettel arra, hogy a Vida-dombi játszótér felépítésére vonatkozóan első alkalommal 
nyújtottunk be pályázati anyagot, nincs külön soron önrész biztosítva, azonban a forrás 
rendelkezésre áll a B./ Felhalmozási célú kiadások fejezet, Felújítás cím 266. sorában, park 
felújítási pályázatok önrésze alcímen 12.761.000 forint értékben. 
 
 
A nyertes pályázat szerint a kivitelezés költsége a tervezői költségbecslés alapján a Lakás 17. 
Kft. bonyolítási díjával együtt: 
 
 
Saját erő:      12.761.000,-Ft. 
Vissza nem térítendő támogatás:        8.000.000,-Ft. 
 
 
Mindösszesen:     20.761.000,-Ft. 
 
 
Az elnyert pályázati támogatás felhasználásához az önrész biztosítására testületi döntés 
szükséges. 
 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület felé: 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
 

1. Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága által kiírt játszótér 
építési pályázaton elnyert 8.000.000 forint felhasználásával a 20.761.000 forint 
összértékű Vida-dombi új játszótér kivitelezését a pályázatban meghatározott műszaki 
tartalommal 2007-ben megvalósítja. 

 
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt döntése végrehajtása 

érdekében a beruházáshoz szükséges 12.761.000 forint fedezetet a 2006. évi 
költségvetésében a „park felújítási pályázatok önrésze” előirányzat terhére biztosítja. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt döntésnek 

megfelelően gondoskodjék a 2006. évi költségvetési rendelet módosításaira vonatkozó 
rendelettervezet elkészítéséről és azt terjessze be a Képviselő-testület 2006. évi 
december havi rendes ülésére. 
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4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1-2. pontban foglalt döntéséről 
értesítse a Lakás-17 Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét. 

 
 
Felelős: Riz Levente polgármester 
Határidő: azonnal, értesítésre: a döntést követő 15 napon belül, 

rendelettervezet benyújtására: a Képviselő-testület december havi rendes ülése 
 
 
 
Budapest, 2006. október 20. 
 
 
   Fejér Gyula 

alpolgármester helyett 
 
       
    Fohsz Tivadar s.k. 
    alpolgármester 
 
 
1. számú melléklet: 255/2004 (V.20.) Kt. határozat 
2. számú melléklet: Pályázati Felhívás 
3. számú melléklet: Döntés pályázati helyszínekről 
4. számú melléklet: Kivonat a beadott pályázatból 
5. számú melléklet: Értesítés és megállapodás másolata 
6. számú melléklet: Főv. Kgy. határozata nyertes pályázatokról 
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