
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2021. szeptember 30-ai rendkívüli ülésére  

 

Tárgy:  Lakossági kérelem a Vasút utcai játszótér 

bővítése iránt 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette: Jakabné Tóth Mária környezetvédelmi ügyintéző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,-  

       Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

Ügyiratszám:      DFV/2782-2/2021 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Vasút utcai játszóteret látogató gyerekek és szülők nevében kérelmet nyújtott be Baranyák 

Lászlóné lakó.  

 

A Képviselő-testület segítségét kéri a játszótér fejlesztésében. Jelenleg a játszótéren 1 csúszdás 

mászóka és 2 hinta található.  

 

Egyik kérésük egy forgó „UFO” játszóeszköz, amit mindenki hiányol. A játszóeszközök 

beszerzéséhez gyűjtést szerveztek, melyre a megkeresett személyek, vállalkozók adtak hozzájárulást. 

A mai napig tart a gyűjtés és reményeik szerint egy jelentős összeggel tudják támogatni a játékok 

vásárlását. 

 

Az Alsó Bölcske utcai játszótérre az elmúlt hónapban telepített Dunaföldvár Város Önkormányzata 

(a továbbiakban: Önkormányzat) egy UFO játszóeszközt, melynek ára 750.000,-Ft+Áfa (bruttó 

952.500,-Ft, játék díja + telepítés díja), valamint a használatbavételi engedély díja eszközönként kb. 

40.000,-Ft+Áfa (bruttó 50.800,-Ft).  

 

A játszóeszközök bővítése esetleg egy mókuskerékkel történhetne, melynek ára kb. bruttó 350.000,-

Ft telepítéssel és használatbavételi engedéllyel együtt. 

 

Felhívom Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy amennyiben úgy dönt, hogy hozzájárul a 

játszótéri eszközök vásárlásához és telepítéséhez, úgy a telepítéseket követően a folyamatos 

karbantartási munkálatok (ülőke, fémrészek kopásának javítása, festése) költsége, valamint a 

fenntartási (3 évenkénti felülvizsgálat) költség is az Önkormányzatot terheli.  

 

Kérem a Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg.  

 

Dunaföldvár, 2021. szeptember 15. 

Horváth Zsolt sk. 

polgármester 



 

HATÁROZATI JAVASLAT  

  

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. a Vasút utcai lakók 2021. december 31. napjáig igazolják az összegyűjtött összeget. 

2. a képviselő-testület az 1. pont szerinti önrész ismeretében a Vasút utcai játszótér bővítéséről a 

2022. évi városi költségvetés tárgyalásakor fog dönteni.  

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Határidő:  folyamatos 

Erről értesül: 

1. Kérelmező 

2. Pénzügyi és Adó Iroda 

3. Műszaki és Városfejlesztési Iroda 

 


