
séJRGŐssÉęľ

ffi.*#*eĘ ę,".ľ.'m;Ŕ.,;&x

Budapest Józsefuárosi Onkormá nyzat
Kénvi |ete számára

Tĺsztelt Képvĺselő.testület!

I. Előzmények

A Losonci téľi játszőtér felújÍtĺísĺĺra a Józsefuarosi Várostizemeltetési Szolgálat (a
továbbiakban: JVSZ) költségvetésében bruttó 4.500,0 e Ft keľĹilt megbatáĺozasra. A JVSZ
ezen cĺsszęgből elvégzi a jźúszőtér új kerítéssel töľténő kĺirbekeľítését, illetve növényekkel
tciľténő beültetését, valamint a jźúszőeszközök ďatti titéscsillapító anyagok kicserélését és
felújítĺsát.

A jźtszótér felújítísának előkészítése sorĺĺn vált nyilvánva|ővĄ hogy a téľen lévő egyes
jźúszőeszlrlözök is javítźst igényelnek, figyelemmel arra, hogy e játszőeszközök minősítési
tanúsítvĺánya csak a javítasok végrehajtasát követőeĺ szerezhetők be. Ezen éwényesített
tanúsítvanyok megléte nélkiil a Losonci tén jźÍszóeszközök nem használhatók. Továbbá új
jźlŕszőtén eszkĺizök beszerzésének igénye meľült fel.

Előteľjesztő: Guzs Gyula képviselő, Vörös Tamás képviselő

A képviselő-testtileti ülés időpontj a:20|3.július l7. . sz. napirend

Táľry: Javaslat a Losoncĺ téri játszőtér játszőeszkiizeinek javításáľa

A napiľendet nyílt tilésen kell tĺĺľgyalni, a dcĺntés elfogadásźůloz minosített szavazattöbbség
sziikséges.

ElorÉszÍľo szBxvpzBu pcysÉc: JpcyzoI KABINT

KÉszÍrerre: ľ'cy zol KABINET

PÉNzÜcyl FEDEZETET IcÉlrypI./Nev IcÉľyeI,. lcezolÁs : 1--L)4 ^ V'.J . 
d. 

,"lJ
u^'J L_-Ľ-Jool roľrRoI.l: u.-ąt. 9,

BeľpRĺsszľÉsnp ALKALMAs :

RlľĺÁN EorNł
rccvző h

Városgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság véleménlezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határ ozati j av as|at a bizottság szétmźr a:

i,-J5 I

/Ą |\
l.J ĺ^, "l' "Jh ('

2í}1$ Jt]Ł 'l 
6.



II.Indokolás

Elsősoľban a játszőteret igénybe vevő lakosság igényeinek kielégítése, valamint a
jźÍszőeszkĺizĺik hasznáIhatőságának biztosítasa. A mar megújult, felújított jźtszőtér megóvása
a nyiwa taľtás ideje alatt a Józsefuríľosi Köaeľiilet-feliigyelet munkatźrsai á|ta| folyamatos
őrzésselvalósul meg.

III. Tényállás

A Losonci tén játszőtér jźtszőeszközeinek javítasa mellett tlj jáiszőtéri eszkĺizĺik beszeruése az
előzőekben ismeľtetett célok kĺiltségvetési pótigény biztosításával kivitelezhetők.

IV. Jogszabályi kiirnyezet ĺsmertetése

A Képviselő-testület döntése a Magyarorczág he|yi iinkoľmanyzatairő| sző|ó 2011. évi
CLX)oilx. töľvény 41. $ (3) bekezdésén alapul' továbbá a kĺiltségvetési előirĺínyzatok
átcsopoľtosítását kĺivetően szfüséges a 20|3. évi kiiltségvetésről sző|ő 9120|3. (II.27.)
<inkoľmányzati rendelet módosítísa is.

V. Dtintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A kĺiltségvetési pótigény biztositásával a Losonci tén jźÍszőtéľ felújítasát követően binosítja a
köľnyéken élő gyermekek és fiatalok megfelelő kĺirnyezetben töľténő játszźsi és pihenési
lehetőségét.
Ehhez a mfu elkészült, illetve folyamatban lévő 185-190 folyóméter kerítés telepítésen és
2098 db nĺĺvény elültetésén tul a jelenlegi forrás 1 db hinta és 4 db játszővár.jźúszóeszkiĺz
beszerzését és megrijítását teszi lehetővé.

vI. A döntés célja' pénzĺiryĺ hatása

A dĺintés cé|ja a Losonci jáúszőtér eľedeti funkciójĺĺnak biztosítĺĺsa, valamint a pihenésre
kikapcsolódasľa szĺĺnt teľĹilet és kömyezetének, azigénybevevők közérzetének javítasa.
E döntés céljának végrehajtásźůloz árlérték aĺány megvalósíthatóság szempontjából elsődleges
ajĺánlatok szerint a IYSZ költségvetésében megjelölt előirźnyzat fe|hasznáIźlsĺĺn túl az
iĺtézmény ktiltségvetése beľuhazási elóirźnyzatźnak megemelése szĹikséges a szakmai
kozpontĺá| 3.800,0 e Ft-tal.

A fentiekĺe javaslom az áIta|źnos tartalékból fedezetet biaosítani összesen 3.800,0 e Ft
összegben'

Kérjiikaza|álbbihatározati javaslatelfogadását.

H,ł'rÁnozĺ,rl JAVASLAT

A Képvĺselő.testület úry diint' hory

1. a Losonci tén játszőtér jźtszőtéľi eszközeinek beszerzéséľe 3.800,0 e Ft-ot biztosít az
általános mfüĺidési taÍta|ék terhéľe a Józsefuiírosi Viĺĺosiizemeltetési Szo|gźiat
költségvetésében.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíľidő: 20|3.jú1ius 17.



az l. pontban foglaltak miatt:
a) az Önkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos tartalékon be|u| az

áltďanos taľtalék _ kötelező feladat _ e|óirźnyzatźlrőL 3.800,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
11108-02 cím _ köte|ező feladat - finanszírozási felhalmozási kiadásokon beliil az
irlínyító szervi támogaüísként folyósított támogatás kiutalása elofuźnyzataľa 3.800,0 e
Ft-ot a Józsefuaľosi Varostizemeltetési Szolgálat tĺĺmogatása címén.

b) a Józsefuarosi Varostizemeltetési Szolgálat 80103 cím kötelező feladat
finanszírozási felhalmozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként
folyósított trímogatĺás fizetési szźmIźn töľténő jőváírźs előirźnyzattÍ és a beruhlĺzási
kiadási e|oirźnyzatát - kötelező feladat _ 3.800,0 e Ft-tal megemeli Losonci téri
jźftszőtér jźtszőtéri eszközeinek beszerzése címen.

Felelős : polgĺĺľmester
Hataridő: 20|3.jú1ius 17.

felkéri a polgáľmesteľt, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő mőďosításźnźl a
hatáĺ o zatb an fo glaltakat ve gye fi gyelemb e.

Felelős: polgáľmesteľ,
Hataľidő: a költségvetésľől szóló önkormanyzati rendelet következő módosítása

A dtĺntés végrehajtását végző szen,ezeti erység: Józsefuáľosi Váľosüzemeltetési
Szolgálat, Pénzüryi Ügyosztály

Budapest, 20|3.jú1ius 16.
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Viiľtis Tamás
képviselő

Töľvényességi ellenőrzés :

Riman Edina
jegyző

nevében és megbízásából
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