
BUDAPEST XXI. 
KERÜLET  

 

CSEPEL 
ÖNKORMÁNYZATA 

CSEVAK Zrt. vezérigazgató 
 
 
 

J A V A S L A T  
 

a 2007. évi költségvetésben szereplő park és játszótér felújítás előirányzat 
maradványának felhasználására 

 
 
Készítette: Szenteczky János 
  vezérigazgató 
 
 
Előterjesztő:  Szenteczky János 
  vezérigazgató 
 
 
 
Az előterjesztés egyeztetve: 
  Halmos Istvánné 
  városgazdálkodási ágazatvezető 

Podolák Sándor 
városüzemeltetési tanácsnok 

 
 
Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságnak 
 
Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
 
 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete 

2008. évi 12. sz. előterjesztés 

Testületi ülés dátuma: 2008. 01. 24. 

  Dr. Szeles Gábor 
  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
Az előterjesztés leadva: 2008. január 3. 
 

Testületi ülés időpontja: 
2008. január 24. 



Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2007. évi költségvetés terhére a Képviselő-testület 2007. január 23-án –park- és játszótér 
felújítás címmel– 6 játszótér és 3 dühöngő felújítását fogadta el az alábbi bontás szerint: 

 adatok eFt-ban 

Park-és játszótér felújítás 2007 2008 Összesen
Csikó stny. 11-23. játszótér 7 750  7 750
Tihanyi u. játszótér és dühöngő 23 125  23 125
Bordás u. 20-24. játszótér 4 375  4 375
Kiss J. altb. dühöngő 11 250  11 250
Jupiter u. 6. játszótér 6 500 6 500
Ady E. u. 5-7. játszótér 3 750  3 750
Kossuth L. u. 59. belső udvar dühöngő 13 750  13 750
Szent László u.- Tárház u. 11 875 11 875
Összesen 64 000 18 375 82 375

A 6 játszótér és 3 dühöngő felújítási munkálatai 2007. december 12-vel befejeződtek. A jelen 
időpontig összesen csak 2 részszámla (14.269 eFt) érkezett be. A 3. részszámla és a 3 db 
végszámla, beérkezése januárban várható. 

Megnevezés e Ft 
Park és játszótér felújítás előirányzatának összege 82 375
A munkálatok szerződés szerinti összege 56 372
Különbség 26 003

Tekintettel arra, hogy a kivitelezések végleges bekerülési költségei alacsonyabbak lesznek az 
eredeti előirányzatnál, a szakemberek olyan műszaki javaslatot készítettek elő, amely 
esztétikusabb, ugyanakkor időállóbb és a fenntartás vonatkozásában is kedvezőbb megoldást 
jelent. E szerint: 

 a játszóterek megközelíthetősége biztosított legyen az akadálymentesítés szempontjából és 
az időjárási viszonyoktól függetlenül, mely szerint a környezetbe illő lapköves járda 
kialakítására kerülne sor az érintett helyszíneken, megfelelve ezzel a lakossági 
igényeknek, kéréseknek is; 

 a játszótéri eszközök alatti ütéscsillapító homokburkolat helyett –mivel a lakosság részéről 
több kifogás érkezett ezzel a megoldással kapcsolatban és a rendszeres karbantartás is 
problémásabb– új, igaz drágább technológia, a műfű-burkolat kiépítése lenne indokoltabb. 
A műfüves technológia –más kerületekből szerzett tapasztalatok alapján– 
biztonságosabbnak, sőt időállóbbnak bizonyult még rongálási szempontból is. 

Az eddig alkalmazott gumiburkolat (szemben a műfüvessel) esős időben csúszóssá válik; a 
meleg és hideg időjárás hatására a térfogata változik, mely a gumilapok széleinek 
felpöndörödéséhez és a felület repedezéséhez vezet – ebből következőleg a karbantartása 
nehézkesebb és költségesebb, továbbá erős napon a színe kifakul. Átlagban 3 év után cserélni 
kell ezt a fajta ütéscsillapító burkolatot; ezzel szemben a műfű burkolatra 6 év garanciát 
biztosítanak, a környezetébe sokkal jobban illeszkedik, minimális a karbantartási 
költségigénye. 

Természetesen a fent javasolt műszaki megoldás rendelkezik a szükséges minőségbiztosítási 
dokumentumokkal (mellékletben csatolva), hiszen a beépítésük után csak így kaphat a 
játszótér megfelelő minősítést, illetve engedélyt. 
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A jelen előterjesztésben megfogalmazott döntés meghozataláig a játszóterek felújítási 
munkálatai közül a játszóeszközöknél az eredetileg betervezett homok ütéscsillapító burkolat 
kiépítésére még nem került sor – a játszóterek jelenleg is építési terület alá tartoznak, melyet 
figyelmeztető táblák kihelyezésével biztosítottunk. 

A fentiek alapján az előirányzat és a szerződés szerinti összeg közötti különbségből bruttó 
20 000 eFt kerülne felhasználásra az alábbi bontás szerint: 

 

 

 

 

 

Megnevezés e Ft 
Csikó sétány 11-23. játszótér 3 390
Tihanyi utcai játszótér  5 553
Bordás utcai 20-24. játszótér 2 468
Jupiter utcai 6. játszótér 2 426
Ady E.utcai 5-7. játszótér 2 318
Szent László- Tárház utcai játszótér 3 845
Összesen 20 000

Kérem a Képviselő- testületet a javaslat megvitatására és elfogadására. 

 
Szenteczky János 

Mellékletek: 
1. számú melléklet: előterjesztés egyeztetve 
2. számú melléklet: műfű burkolat használati, karbantartási útmutatója és a minőségi 

tanúsítványok  
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Határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2007. évi 
költségvetés közterület fejlesztési feladatai között a „felhalmozás céltartalék északi 
bevételéből“ céltartalékból finanszírozott park-és játszótér felújítás esetében az előirányzat 
maradványából bruttó 20 millió forint felhasználását engedélyezi a 6 játszótérnél műfű- és 
lapkőburkolat kiépítése céljából, az alábbi részletezéssel:  

 

 

 

 

 

Megnevezés e Ft 
Csikó sétány 11-23. játszótér 3 390
Tihanyi utcai játszótér  5 553
Bordás utcai 20-24. játszótér 2 468
Jupiter utcai 6. játszótér 2 426
Ady E.utcai 5-7. játszótér 2 318
Szent László- Tárház utcai játszótér 3 845

Összesen 20 000

Határidő: 
elfogadásra: azonnal 
végrehajtásra: 2008. évi költségvetés tervezésekor  

Felelős: Tóth Mihály polgármester 
végrehajtásért: Szenteczky János vezérigazgató 
 Halmos Istvánné ágazatvezető 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségének támogató szavazata 
szükséges. 
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1. számú melléklet 
 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezetővel. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 

A javasolt módosítások, illetve észrevételek az előterjesztésbe beépítésre kerültek. 

Budapest, 2008. január 3. 
 
                                                                                          Halmos Istvánné sk. 
                                                                              városgazdálkodási ágazatvezető 

2. Az előterjesztés egyeztetve: Podolák Sándor városüzemeltetési tanácsnokkal. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 

A javasolt módosítások, illetve észrevételek az előterjesztésbe beépítésre kerültek. 

Budapest, 2008. január 3. 
 
                                                                                          Podolák Sándor sk. 
                                                                                 városüzemeltetési tanácsnok 
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2. számú melléklet/1. oldal 
 

Használati és karbantartási útmutató 
 
A műfű burkolat típusa: Flexigrass 23 mm PP 
 
Gyártó: FlexiBilo Playground Equipment 
   Dwarstocht 3, 1507 CH Zaandam, Hollandia 
 
Kivitelező: Bankó Kft. 
  3530 Miskolc, Kont u. 9. 
  Tel: 46/ 357-417 
  Fax: 46/ 428-259 
  E-mail: banko@bankokft.hu
 

A műfű burkolat előnyös tulajdonságainak bemutatása: 
 

 Kellemes, puha tapintású felület 
 A természetes gyep érzetét adja, ezért környezetébe jól illeszkedik 
 Felülete a gyerekek számára olyan hatást kelt, mint egy szőnyeg, ezért szívesen 

játszanak rajta 
 Hosszú élettartam, nagyon jó minőség 
 Jó ár/érték arány 
 Minimális karbantartási igény  
 Igény szerint többféle színben is rendelhető 
 Hosszú-távú garancia, mely felületi anyagválasztástól függően 6 év 
 Esőzés után is rövid időn belül használható 
 Környezetbarát 
 Hosszú távon is egyenletes marad a felület, nem keményedik fel, nem hajlik fel 

a széleinél 
 Nem darabokból épül fel, ezért nem lehet felszedni, nem botlik meg benne a 

gyerek 
 
 

Karbantartás: 
 
A műfű burkolat hosszú élettartamának biztosításához a technológiai leírás szerint 
kvarchomokkal van feltöltve a fűszálak között.  

A fűszálak hosszúsága: 23 mm. 
A kvarchomok feltöltés átlagos szintje: 20 kg/m2. Ebből adódik, hogy 20 mm 
homokkal töltött, 3 mm szabadon áll. 
A kvarchomok védi a műfüvet a kopástól, tűz terjedésétől, ellopástól, lesúlyozza a 
felületet, nagyobb szilárdságú ragasztást biztosít. 

 
 A műfű felület ellenőrzésének gyakorisága a karbantartási utasítás mellett függ 

a túlzott igénybevételtől, a vandalizmus fokától, a levegő szennyezettségétől, 
esetleges vízparti elhelyezéstől és az eszköz életkorától. 

 A műfű felület használata azok műszaki színvonala, tartóssága, kopásállósága 
alapján rendeltetésszerű üzemvitel esetén hosszú időre biztosított. 

 A tulajdonosnak, vagy üzemeltetőnek biztosítani kell a megfelelő, rendszeres 
karbantartást. 

 A karbantartást megbízási szerződés megkötése esetén a kivitelező cég emberei 
szakemberei elvégzik. 
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2. számú melléklet/2. oldal 
 

A karbantartás gyakorisága: 

 

1. Rendszeres ellenőrzés szemrevételezéssel 
 

 Az ilyen ellenőrzésekre akár naponta is szükség lehet, de legalább hetente el kell 
végezni. 

 Tisztaság vizsgálata 
 Széttört üvegdarabok, és más hordalékok, vagy szennyeződések eltávolítása a 

műfű felületéről 
 Műfű felület vizsgálata  

 
2. Operatív ellenőrzés 

 

A használat mértékétől függően 1-3 havonta kell elvégezni az alábbi feladatokat: 
 
 A talajfelület minőségének ellenőrzése 
 A műfű felület tisztítása 
 Üvegdarabok és egyéb szennyeződések eltávolítása 
 A kvarc homok feltöltése a megfelelő töltési magasságra 

 
A fent leírt ellenőrzések vizsgálatok megállapításait, a karbantartások során elvégzett 
munkafolyamatokat be kell vezetni a mellékelt naplókba. 
A naplók folyamatos vezetése esetén érvényesíthető a garancia. 
 
Mellékletek: 

 Vizsgálati, karbantartási napló 
 Hibák, változások napló 
 Javítások napló 
 Balesetek napló 

 
 

Flexigrass – műfű 
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2. számú melléklet/3. oldal 
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2. számú melléklet/4. oldal 
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2. számú melléklet/5. oldal 
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