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Lakossági kérelem az Ifjúság téri játszótér
bővítése iránt
Horváth Zsolt polgármester
Jakabné Tóth Mária környezetvédelmi ügyintéző
dr. Boldoczki Krisztina jegyző
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság; Városfejlesztési,Idegenforgalmi,- Mezőgazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság
DFV/2199-2/2020

Tisztelt Képviselő- testület!
Az Ifjúság téren lévő játszóteret látogató szülők nevében ismételten kérelmet nyújtott be Széles Mária
Béke téri lakó. Az elmaradó idei augusztus 20-ai tűzijáték költségének terhére szeretne új játszótéri
eszközt kérni (forgó játék) az Önkormányzattól.
A játszó eszközt több gyártó is kínálja különböző típusokban, anyagokkal és árakon (1. melléklet). Az
eszközt telepíteni és bevizsgáltatni szükséges a használat előtt, melynek költsége kb. 100.000,-Ft+Áfa.
Felhívom Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy amennyiben úgy dönt, hogy hozzájárul a játszótéri
eszköz vásárlásához és telepítéséhez, úgy a telepítést 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, 2020. augusztus 17.
Horváth Zsolt sk.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT I.
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. a Dunaföldvár, Ifjúság téri játszótérre 1 db új forgó játékeszköz telepítésére ad felhatalmazást.
Megbízza a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalt a megfelelő játszóeszköz kiválasztására és
annak szabályszerű telepítésére. Pénzügyi fedezetként biztosít összesen bruttó 850.000,- Ft
keretösszeget a város 2020. évi költségvetésének általános tartalékának terhére. A keretösszeg
tartalmazza a játszóeszközt, annak telepítését és bevizsgálási költségét.
2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok, jognyilatkozatok
megtételére.
Felelős:
Határidő:

Horváth Zsolt polgármester
folyamatos

HATÁROZATI JAVASLAT II.
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Dunaföldvár, Ifjúság
téri játszótérre új játszótéri eszközt nem kíván telepíteni.
Felelős:
Határidő:

Horváth Zsolt polgármester
folyamatos

1. melléklet
BARKA KERT KFT.
UFO forgó
Közterületi célra ajánlott, egy időben több gyermek számára is játékélményt
nyújtó forgóhinta, ahol a padozat is együtt forog a gyerekekkel. A gyermekek
a forgás sebességét a központi kormánnyal szabályozhatják. A körkorlátnak,
padozatnak és ülőkéknek köszönhetően biztonságosan használhatják kisebb
gyermekek is. A játékeszköz használata 2-8 év közötti gyermekek részére
ajánlott.
Ára: 551.181,-Ft +Áfa
Br.: 700.000,- Ft
HAÁSZ Kft.
UFO forgó
Közterületi célra ajánlott, egy időben több gyermek számára is játékélményt
nyújtó forgóhinta, ahol a padozat is együtt forog a gyerekekkel.
Ára: 514.600,-Ft +Áfa
Br.: 653.542,-Ft

RJM-JÁTÉK KFT.
Forgó játék
Porfestett, galvanizált acélváz, HDPE panelek (vastagság 18mm)
csúszásmentes felülettel, a padlózat gyémánt mintás alumínium lemez,
forgató mechanizmus karbantartásmentes csapágyakkal, betonozható
földhorgonnyal.
Ár: 469.000,-Ft + Áfa
Br.: 595.630,-Ft
KERTI JÁTÉK Kft.

Játéknap forgó
6-8 gyermek számára remek szórakozást nyújtó forgó játékot.
Ára: 318 600,-+Áfa
Br.: 404.622,-Ft

