
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 
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ELŐ TERJESZTÉS 
a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság  2019.  november 25-ei ülésére 

Tárgy: Javaslat megállapodás megkötésére a Német utca  12.  szám alatt elhelyezkedő játszótér 
vonatkozásában 

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn Gazdálkodási ügyosztályvezető 
Készítette: dr. Hencz Adrienn 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet: 1.  sz. melléklet: megállapodás tervezet 

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a  99/2019.  (VII.04.) számú határozatával elfogadta a Sze-
rencsejáték Zrt. befogadó játszótér megépítésére irányuló közérdekű kötelezettségvállalását. Ennek 
alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő üres telken, a Német utca  12.  szám alatti ingatlan át-
alakítása történt meg.  A  kivitelezésre vonatkozó munka  2019.  július 22-én kezdődött a munkaterü-
let átadásával a Szerencsejáték Zrt. részére, és  2019.  szeptember 16-án fejeződött be az Önkor-
mányzat részére történő visszaadásával. 

A  megállapodás tervezet tárgya az elkészült játszótér műszaki átadás-átvételét követő feladatok 
elvégzése, a már elvégzett feladatok rögzítése. 

A  tervezet  7.  pontja alapján a Szerencsejáték Zrt. a megállapodás aláírásával kijelenti, hogy az át-
adás-átvétellel,  2019.  szeptember 16-án a  4.  pontban felsorolt eszközök tulajdonjoga térítésmente-
sen átkerült az Önkormányzathoz, az Önkormányzat pedig vállalja, hogy legalább  5  évig gondos-
kodik azok fenntartásáról, üzemeltetéséről, bárki általi ingyenes használatáról a józsefvárosi közte-
rületi játszóterek használati rendjének megfelelően.  A  tervezet szintén  7.  pontjában a Szerencsejá-
ték Zrt. kijelenti, hogy a befogadó játszótér kialakítása érdekében végzett beruházás bruttó értéke: 
47.709.520,- Ft,  azaz negyvenhétmillió-hétszázkilencezer-ötszázhúsz forint.  A  Felek megállapod-
nak abban, hogy a Szerencsejáték Zrt. a vonatkozó számviteli bizonylatok hitelesített másolatát az 
Önkormányzat rendelkezésére bocsátja, melyet követően a játszótér aktiválása (üzembe helyezése) 
megtörténhet. 

A  tervezet  8.  pontjában a Felek megállapodnak, hogy az Eszközökre vonatkozó kárveszélyt a bir-
tokba adásig a Szerencsejáték Zrt., azt követően a Józsefvárosi Önkormányzat viseli. 

A  megállapodással a garanciális jogok érvényesítését is átruházza az Önkormányzat részére a Sze-
rencsejáték Zrt. 
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IL A  beterjesztés indoka 
A  kivitelezési munkálatok elvégzését követően szükséges a közérdekű kötelezettségvállaló és az 
Önkormányzat által megállapodásban rögzíteni a működtetés szabályait és a jövőben felmerülő 
feladatokat. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja a megállapodás megkötése. 

A  döntés fedezetet nem igényel, a Képviselő-testület  99/2019.  (VII.04.) számú határozatával éves 
szinten előzetes kötelezettséget vállalt  1.320  e  Ft  összegben a játszótér fenntartására az önkor-
mányzat közhatalmi bevételeinek terhére. 2019-ben a várható fenntartási költség összege  440  e  Ft, 
mely a  11601-03  címen biztosított. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Bizottság hatásköre a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
36/2014.  (XI.06.) önkormányzati rendelet  7.  mellékletének  1.1.1.  pontján alapul. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a határozat mellékletét képező „Megállapodás együttműködésről a Szerencsejáték 
Zrt. befogadó játszótér-építési programjának a  Budapest  VIII. kerület, Német utca  12.  szám 
alatti megvalósítása érdekében" tárgyú megállapodást. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  25. 

2. felkéri a polgármestert a határozat melléklete szerinti megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  december  06. 

4. 
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KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 
LEÍRTA:  DR.  HENCZ ADRIENN 
PÉNZÜGYI FEDEZETET  NEM  IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 
JOGI KONTROLL:  _Z 

ELLENŐRIZTE: 

DR.  MÉSZÁR  ERIKA 
ALJEGYZŐ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

DR.  MÉSZÁR  ERIKA 
JEGYZŐT HELYETTESÍTŐ ALJEGYZŐ 

SÁTLY BALÁZS 
A  KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzété-
tel módjára: honlapon 

Budapest, 2019.  november  19. 

dr. Hencz Adrienn 

Gazdálkodási Ügyosztályvezető 
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Megállapodás jele 
a Szerencsejáték Zrt.-nél: 

Megállapodás jele 
az Önkormányzatánál: 

Megállapodás 
együttműködésről 

a Szerencsejáték Zrt. befogadó játszótér-építési programjának 
Budapest  VIII. kerület, Német utca  12.  szám alatti megvalósítása érdekében 

amely létrejött egyrészről a 
Szerencsejáték Zrt. 
(székhelye: 
cégjegyzékszáma: 
adószáma: 
képviseli: 

1015 Budapest, I.  Csalogány  u. 30-32. 
01-10-041628 
10580204-2-44 
Dr. Czepek Gabor, 

mint átadó (a továbbiakban: Szerencsejáték Zrt.) 

másrészről a 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
(székhelye: Budapest,  Baross  u. 63-67. 
adószáma: 15735715-2-42 
statisztikai számjele: 15735715-8411-321-01 
törzskönyvi nyilvántartási száma:  735705 
képviseli: Pikó András polgármester), 
mint átvevő (a továbbiakban: Önkormányzat), 

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi feltételek szerint. 

1)  Előzmények 

A  Szerencsejáték Zrt., a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) és a spanyol 
Organización Nacional  de  Ciegos Espafioles  (ONCE)  vállalat  2015  decemberében háromoldalú 
megállapodást kötött annak érdekében, hogy az  European Lotteries  (EL) és az  European Disability 
Forum  (EDF) együttműködési megállapodásával (szerencsejáték-ipari, ágazati megállapodás) 
összhangban meghatározza feladatait a fogyatékosságügy támogatásának területein.  A 
Szerencsejáték Zrt. a háromoldalú megállapodásban többek között vállalta, hogy egy sorsjegy 
létrehozásával és promóciójával hozzájárul a társadalom tagjainak szemléletformálásához és a 
tudatosság növeléséhez a fogyatékosságügy területén. Ennek megvalósulása lett a Szerencsejáték 
Zrt. befogadó játszótér-építési programjának (a továbbiakban: Program) meghirdetése. 

A  Szerencsejáték Zrt. a Program megvalósítása keretében felajánlotta az Önkormányzatnak a 
Német utca  12.  szám alatt található használaton kívüli üres telken befogadó játszótér létesítését 
abból a célból, hogy az megfelelő teret és lehetőséget nyújtson ahhoz, hogy a fogyatékossággal élő 
gyermekek közösen tudjanak játszani ép társaikkal. Mert, ahogyan a Program is vallja, „Nem az a 
fontos, ami elválaszt, hanem az, ami összeköt!".  A  Program keretében megvalósuló játszótér nem 
pusztán akadálymentesítési megoldásokat kereső, hanem proaktív gondolkodásmódot feltételező 
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tervezési metódussal létrehozott projekt, ahol fogyatékossággal élő és ép gyermekek az együtt-
játszás élményén keresztül válhatnak elfogadó, nyitott felnőttekké.  A  játszótéren megjelenő inkluzív 
játszótéri elemek olyan, az együtt játszás lehetőségét biztosító játékok, melyek nem feltétlenül 
speciális kialakításúak,  de  hozzáférhető játékélményt biztosítanak, megfelelő eszközkiképzéssel, 
burkolattal, megközelítési felülettel, akadálymentes közlekedési pontok biztosításával. 

Az Önkormányzat a Program megvalósításához a  Budapest  VIII. kerület, Német utca  12.  szám 
alatti,  34914  helyrajzi számú telket ajánlotta fel, amelyet a Szerencsejáték Zrt. képviselői 
alkalmasnak ítélték a Program  Budapest  VIII. kerületi (a továbbiakban: józsefvárosi) 
megvalósítására. 

A  Szerencsejáték Zrt. megterveztette a felajánlott terület korszerűsítését, befogadó játszótérré 
történő fejlesztését. Az említett játszótér eredeti állapotát az  1.  sz. melléklet szerinti helyszínrajz, a 
tervezett befogadó játszótér (a továbbiakban: befogadó játszótér) elrendezését, felszereltségét és 
látványtervét a  2.  sz. melléklet szerinti helyszínrajz szemlélteti. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a  99/2019.  (VII.04.) számú határozatával elfogadta a 
Szerencsejáték Zrt. befogadó játszótér megépítésére irányuló közérdekű kötelezettségvállalását. 

A  kivitelezésre vonatkozó munka  2019.  július 22-én kezdődött a munkaterület átadásával a 
Szerencsejáték Zrt. részére, és  2019.  szeptember 16-án fejeződött be az Önkormányzat részére 
történő visszaadásával. 

2) Megállapodás tárgya 

A  jelen megállapodás tárgya az elkészült játszótér műszaki átadás-átvételét követő feladatok 
elvégzése, a már elvégzett feladatok rögzítése. 

Felek kijelentik, hogy a befogadó játszótér kialakítását megfelelőnek tekintik. 

3) Befogadó játszótér helye:  Budapest,  VIII. kerület, Német utca  12. 

4)  Szerencsejáték Zrt. feladatai 

A  Szerencsejáték Zrt. vállalta, hogy a Program megvalósítása érdekében gondoskodik az alábbi, 
JÁTÉKNAP Kft. gyártmányú játszótéri eszközök telepítéséről, használatbavétel előtti 
ellenőrzéséről, játszótéri burkolatok kialakításáról, utcabútorok (a továbbiakban együttesen: 
Eszközök) elhelyezéséről a  2.  sz. melléklet szerint: 

1. Szócső 

2. Rugós golyóvezető 

3. Homokozó kombináció 

4. Rugós szék 

5. Inkluziv edukációs panelek 

6. Kerekesszékes körforgó trón 

7. Madárfészekhinta 

8. Akadálymentes meseház 

9. Rugós virág 

10.Csúszdás kombinált eszköz 



11. Mini  malac gumimászó 

A  Szerencsejáték Zrt. tájékoztatja az Önkormányzatot, hogy a befogadó játszótér tervezésével és 
kivitelezésével a JÁTÉKNAP Kft.-t (Cg.  01-09-461905;  székhely:  1106 Budapest,  Borsika  u. 9.  sz.; 
a továbbiakban: Kivitelező) bízta meg. 

A  Szerencsejáték Zrt. a Kivitelező által telepített Eszközöket az Önkormányzat birtokába és 
tulajdonába adta, ezzel egyidejűleg a garanciális jogok érvényesítését átruházza az Önkormányzat 
részére. 

5)  Az Önkormányzat feladatai 

Az Önkormányzat a Program megvalósítása érdekében gondoskodott az alábbi felújítási- és építési 
munkák elvégzéséről a befogadó játszótér területén: 

1. Akadálymentes megközelítés biztosítása; 

2. Akadálymentes parkoló kijelölése a befogadó játszótér közelében. 

Az Önkormányzat a Kivitelező által telepített Eszközöket a jelen megállapodásban foglaltak szerint 
birtokba és tulajdonba vette. 

Az Önkormányzat a birtokba vett Eszközöket és a játszóteret a jelen megállapodásban foglaltak 
szerint fenntartja és üzemelteti. 

6)  Megvalósított fejlesztés birtokba adása 

A  birtokba adás során a Szerencsejáték Zrt. az Eszközökre vonatkozóan az alábbi iratokat adta át az 
Önkormányzat részére: 

- telepített játszótéri eszközök vonatkozásában: 

• termékismertetők, 

• gyártói megfelelőségi nyilatkozatok vagy megfelelőségi tanúsítványok; 

• kezelési karbantartási útmutatók; 

• 78/2003. (XI. 27.)  GKM rendelet szerinti használatbavétel előtti ellenőrzéséről szóló 
jegyzőkönyv; 

a telepített burkolatok vonatkozásában 

• termékismertetők; 

• gyártói megfelelőségi nyilatkozatok vagy megfelelőségi tanúsítványok; 

- a telepített utcabútorok vonatkozásában 

• termékismertetők; 

• kezelési karbantartási útmutatók. 

- garancialevél. 

7)  Megvalósított fejlesztés tulajdonjoga 

A  Szerencsejáték Zrt. a jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy az átadás-átvétellel,  2019. 
szeptember 16-án az Eszközök  (4.  pontban felsorolt eszközök) tulajdonjoga térítésmentesen átkerült 



az Önkormányzathoz. Az Önkormányzat vállalja, hogy legalább  5  évig gondoskodik azok 
fenntartásáról, üzemeltetéséről, bárki általi ingyenes használatáról a józsefvárosi közterületi 
játszóterek használati rendjének megfelelően. 

Felek az említett beruházás térítésmentes átadását a Polgári törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. 
törvény XXXVI. Cím szerinti közérdekű célra tett kötelezettségvállalásnak minősítik.  A  közérdekű 
cél megnevezése: sérült gyermekek társadalmi integrációjának elősegítése. 

A  közérdekű kötelezettségvállalás kedvezményezettje Józsefváros Önkormányzata. 

Az Önkormányzat vállalja, hogy a jelen szerződés  3.  számú mellékletét képező igazolást — mely a 
társasági adóalap megállapításához szükséges - az adományozó Szerencsejáték Zrt. részére kitöltve, 
aláírva visszaküldi. 

A  Szerencsejáték Zrt. által a befogadó játszótér kialakítása érdekében végzett beruházás bruttó 
értéke:  47.709.520,-  forint, azaz negyvenhétmillió-hétszázkilencezer-ötszázhúsz forint. 

Felek megállapodnak, hogy a Szerencsejáték Zrt. a vonatkozó számviteli bizonylatok hitelesített 
másolatát az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja, melyet követően a játszótér aktiválása 
(üzembe helyezése) megtörténhet. 

8) Kárveszély viselése 

A  Felek megállapodnak, hogy az Eszközökre vonatkozó kárveszélyt a birtokba adásig a 
Szerencsejáték Zrt., azt követően Józsefváros Önkormányzata viseli. 

9) Kapcsolattartás 

A  Felek a megállapodás teljesítésével összefüggő kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki: 

• az Önkormányzat részéről: dr. Hencz Adrienn gazdálkodási ügyosztályvezető 

(mobil: ;  E-mail:  hencza@jozsefvaros.hu); 

• a Szerencsejáték Zrt. részéről: Murányi Eszter osztályvezető 
(mobil: e-mail:  muranyi.eszter@szerencsejatek.hu). 

10)  Záró rendelkezések 

Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás kizárólag írásban, papír alapon rögzített közös 
megegyezéssel módosítható. 

Felek törekednek arra, hogy a jelen megállapodással összefüggésben felmerülő  vitas  ügyeket peren 
kívüli egyeztetés során rendezzék. Felek a jogvitáik békés rendezésének eredménytelensége esetén 
a  per  tárgyának értékétől függően a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben kikötik a Budai 
Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét, a helyi bíróság hatáskörét meghaladó 
ügyekben pedig a Polgári Perrendtartás általános szabályai szerint illetékes bíróság jár el. 

Felek tudomásul veszik, hogy a Szerencsejáték Zrt. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló  2009.  évi CXXII. törvény, az állami vagyonról szóló  2007.  évi 
CVI. törvény, az üzleti titok védelméről szóló  2018.  évi LIV. törvény, valamint az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011.  évi CXII. törvény hatálya alá esik, 
és ezért közérdekből nyilvános lehet minden, a hivatkozott törvények által meghatározott 
szerződéses adat. 
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Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. 
törvény rendelkezései irányadók. 

A  jelen megállapodás hatályba lépésével érvényét veszti minden korábbi, a jelen megállapodás 
előkészítésével kapcsolatos írásbeli és szóbeli egyeztetés. 

11)  Mellékletek 
1. Budapest  VIII. kerület, Német utca  12.  (hrsz.  34914)  eredeti állapot 
2. Budapest  VIII. kerület, Német utca  12.  (hrsz.  34914)  tervezett állapot illetve kivitelezést 

követő állapot 
3. Igazolás a Szerencsejáték Zrt. részére a  2019.  évi társasági adóalap megállapítása 

céljából 

Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás a felek részére  2-4,  azaz összesen  6  eredeti, egymással 
mindenben megegyező példányban készült, melyek közül  4  pld. az Önkormányzatot,  2  pld. pedig a 
Szerencsejáték Zrt.-t illeti. 

Jelen megállapodást Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviseletre jogosult 
törvényes képviselők útján írták alá.  A  megállapodás akkor lép hatályba,  ha  azt mindkét fél aláírta. 
Amennyiben Felek nem egyszerre írják alá a megállapodást, a hatálybalépés napja a későbbi aláírás 
dátumával megegyező. 

Budapest, 2019.  november,....." 

Pikó András 
polgármester 

(Budapest  Józsefvárosi 
Önkormányzat) 
képviseletében 

Fedezetet nem igényel.  Budapest, 2019.  november 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Páris Gyuláné 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. Czepek Gábor 
vezérigazgató 

(Szerencsejáték Zrt.) 
képviseletében 
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2.  számú Melléklet 
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Eszközlista 

Eszközeink korszerű technológiával kerülnek megvalósításra.  A  játékok 
vázszerkezetei rozsdamentes acélból és porszórásos eljárással kezelt acélból 
épülnek fel.  A  vázon elhelyezkedő panelek stabilitását és tartósságát a sokszínű 
HDPE (nagy sűrűségű polietilén) és HPL ( magas nyomású laminált) lemezek 
garantálják.  A  lemezeken látható mintákat magas pontosságú CNC marógép alakítja 
ki, így a különböző formavariációknak csak a fantázia szabhat határt.  A  lézervágott 
alkatrészek hozzájárulnak az igényes, letisztult megjelenéshez. 

1.  Homokozó kombináció 

A  kombinált homokozó rendelkezik álló vagy 
kerekesszékes használatra alkalmas homokozó 
asztalokkal is. 

2. Fészekhinta 

A  fészekhinta egyszerre több gyerek számára 
is lehetővé teszi, hogy élvezhesse a hintázás 
nyújtotta örömet.  A  hinta kialakításának 
köszönhetően fekve is biztonságosan 
használható, így a mozgásában korlátozott 
személy is bátran használatba veheti. 

3. Rugós beülős virág 

Hagyományos rugós játék beülős kivitelben. 

JÁTÉKNAP.HU Budapest  VIII. kerületi inkluziv játszótér 



4.  Golyóvezető rugós ügyességi játék 

Az érzékelőkkel és  led  izzókkal ellátott játék 

lényege egy mágneses golyó elvezetése 

olyan területekre, amelyek elérésével színes 

izzók helyenként fel-felvillannak.  A  komplikált 

útvonala fejleszti a logikus gondolkodást, 

ennélfogva izgalmas és meglepetésekkel teli 

élményt nyújthat az idősebb korosztálynak is. 

5.  Akadálymentes meseház 
Az akadálymentes meseház az autista 

gyermekek számára kiváló menedéket 

nyújthat egy zajos játszótéren. E mellett 

kerekesszékkel is igénybe vehető.  A  játék 

remek terepet nyújt a szerepjátékhoz. 

6.  Csúszdás kombinált eszköz 
A  vár két tornyát egy izgalmas háló köti össze, 

emellett kihívásokkal színesítik az eszközt 

a különböző felmászók. Az egyik toronyhoz 

csúszda kapcsolódik, valamint a másik torony 

alsó részében pihenő is várja a gyerekeket. 

JATÉKNAP.HU 
DUTOOGX tflaffeeM 
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7.  Szöcsö 

az adott fatszátér ternatikcifirra illesztve 

A  szócső két egymástól  5-10  méterre elhelyezett 
eszközböl áll, amik a föld alatt egy hosszú csövei 
kapcsolódnak egymäshoz.  A  játék lehetővé teszi 
a rendszer két végén álló gyerek közti szóbeli 
kommunikáciát. 

8.  Különálló edukációs panelek 

az adott játszótér tematikájára illesztve 

Ez az eszköz többféle szórakoztató és interaktív panellel 
rendelkezik.  A  magasságbeli pozicionálásuk egy kerekesszéke_s 
személy méreteihez vannak igazítva. 

JÄTE K NAP.H Bud  a  p  est VIII. kerületi inkluzív játszótér 
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3.  számú melléklet 

IGAZOLÁS 
a Szerencsejáték Zrt. részére a  2019.  évi társasági adóalap megállapítása céljából 

1. Kiállító: 

1.1  neve.  

1.2  székhelye  

1.3  adószáma: 1113=1113111-13-1112 
1.4 A  kiállító jogállása•  

2. Az adománnyal támogatott cél:  

3. Az adomány összege. Ft,  azaz forint 

4. Az adományozó: 

4.1  neve: Szerencsejáték Zrt. 

4.2  székhelye: 1015 Budapest,  Csalogány  u. 30-32. 

4.3  adószáma: 10580204-2-44 

Jelen támogatás megfelel az  1996.  évi LXXXI. Tv.  (Tao  tv.)  4.  §  1/a  pontja szerinti adomány 
fogalmának. 

Ezen igazolás az  1996.  évi LXXXI. Tv.  (Tao  tv.)  3.  számú melléklet  B) 17.  pontjának megfelel. 

Kelt. , év hó nap 

P.N. 

a szervezet képviselőjének aláírása 

Pikó András polgármester 
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