2

Elöteriesztes
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Sára Botond polgármester
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2019. július 04.

sz. napirend

Tárgy: Javaslat játszótér kialakítására a Német utcában
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges.
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: Riv8 ZRT.
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Városgazdálkodási es Pénzügyi Bizottság véleményezi
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Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi
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Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi

-

Határozati javaslat a bizottság számára:
A Városgazdálkodási és a Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!
I.

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat elkötelezett a gyermekek egészséges fejlődése es
az élhető lakókörnyezet kialakítása érdekében tett fejlesztések létrehozásában és támogatásában.
Fejlesztései során ezért kiemelt figyelemmel van arra, hogy korosztálytól es adottságoktól függetlenül
minden gyermek számára elérhető, a szabadidős tevékenységek eltöltésére alkalmas közösségi terek
kialakításában növekvő szerepet vállaljon, es az ennek érdekében tett minden lakókörnyezeti
minőségjavító-fejlesztést támogasson.
Figyelemmel erre, az Önkormányzat elképzelésével összhangban áll a Szerencsejáték Zrt.
megkeresése, amelyben egy arra alkalmas kegeti:rheabiten közérdekű kötelezettségvállalásként
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egy, a fogyatékossággal élő gyerekek és egészséges gyermektársaik számára egyaránt használható,
ún. befogadó játszótér kialakítását, valamint a környezete rendezését és az ingatlan körbekerítését
vállalja (/. sz. melléklet). A Józsefvárosi Önkormányzat a cél megvalósításához a befogadó, inkluzív
játszótér helyszínéül a kerület több pontjáról könnyen elérhető helyszín, a Budapest VIII. kerület
Német utca 12. szám alatti, önkormányzati tulajdonban álló 34914 hrsz.-ú beépítetlen ingatlan
felajánlásával kíván hozzájárulni (2. és 3. sz. melléklet). A telek a Nemeth László Általános Iskola
szomszédságában található, mindezidáig a vagyonkezelői feladatokat a Belső-Pesti Tankerületi
Központ (továbbiakban: Tankerület) látta el. Az Önkoiniányzat és Tankerület a 2016. december 15.
napján megkötött vagyonkezelési szerződésben megállapodott ingatlan és ingó vagyon
vonatkozásában arról, hogy a Tankerületet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.
(4) bekezdése alapján ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési
közfeladat ellátása az adott ingatlanon meg nem szűnik. E vagyonkezelési szerződés alapján a 34914
helyrajzi számú, természetben a 1084 Budapest, Német utca 12. szám alatti játszóudvar a Tankerület
vagyonkezelésébe került. A telek iskola általi hasznosítása és kihasználása ténylegesen nem valósult
meg, ezért a Tankerület hozzájárulását adta a vagyonkezelői jog megszüntetéséhez a játszóudvar
tekintetében (4. sz. melléklet). Így a játszótér megépítésével, új közösségi tér kialakításával a korábbi
iskolaudvar szélesebb látogató kör számára, még több gyermek, köztük egyedülálló módon a
fogyatékossággal élő gyermekek számára is használható kialakítással nyílhat meg.
A Szerencsejáték Zrt, mint felajánló
A Szerencsejáték Zrt., a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa is a spanyol ONCE
szerencsejáték szervező vállalat 2015. decemberében háromoldalú megállapodást kötött annak
érdekében, hogy az European Lotteries és az European Disability Forum együttműködési
megállapodásával (szerencsejáték-ipari, ágazati megállapodás) összhangban meghatározza feladatait
a fogyatékosságügy támogatásának területein. A Szerencsejáték Zrt. a 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 nemzeti lottótársaság befogadó játszótér építési programjának meghirdetése és
megvalósítása.
A 2017. év végén kibocsátott Nagykarácsony sorsjeggyel a Szerencsejáték Zrt. játékosaik
segítségével gyűjtött arra a célra, hogy 3 befogadó, úgynevezett inkluzív játszóteret tudjon létrehozni.
Ezeken a játszótereken a fogyatékossággal élő gyerekek ép társaikkal közösen tudnak játszani. Az
első három játszótér Óbudán, Veszprémben és Miskolcon valósult meg.
A 2018. év végen kibocsátott Nagykarácsony sorsjegy-eladásokkal a Szerencsejáték Zrt. újra gyűjtött
és a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsával együttműködve újabb 5 befogadó játszóteret
kíván létrehozni, köztük egyet Józsefvárosban. A terveik szerint a helyszíneken 2019. szeptember
végéig valósulnának meg a játszóterek.
A befogadó, inkluzív játszótár kialakítása
Az egyetemesen tervezett játszóterek: befogadó, inkluzív, mindenki számára tervezett játszóterekként
nem pusztán akadálymentesítési megoldásokat kereső, hanem proaktív gondolkodásmódot feltételező
tervezési metódussal létrehozott projektek, ahol a fogyatékossággal élő és az egészséges 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.
A játszótér kialakításának es a játszóeszközök kiválasztásának alapja a „népmese" tematikára épül.
A játszótér koncepciója illeszkedik a telekkel szomszédos Német utca 10. szám alatti társasház
2

tűzfalfestésének településképi bejelentéssel engedélyezett népmesei látványtervéhez. A társasház déli
tűzfalának homlokzati felújítása és népmesei motívumokkal történő díszítőfestése a tervezett
játszótérre néz (5. sz. melléklet).
II.

A beterjesztés indoka

A Szerencsejáték Zrt. általi közérdekű kötelezettségvállalással megvalósítani kívánt játszótéri
fejlesztésre kijelölt beépítetlen telekterület (hrsz.: 34914) tulajdonosa Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat. A telek a Belső-Pesti Tankerületi Központ vagyonkezelésében áll,
azonban az ingatlan ténylegesen nem került hasznosításra, ezért a Belső-Pesti Tankerületi Központtal
való egyeztetés alapján a játszóudvar tekintetében a vagyonkezelői szerződés módosítása szükséges
a vagyonkezelői jog közös megegyezéssel való megszüntetése érdekében.
A közérdekű kötelezettségvállalás elfogadása tárgyában a Képviselő-testület jogosult dönteni.
III.

A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a polgármester felhatalmazása a vagyonkezelési szerződés módosítására és a
Szerencsejáték Zrt. közérdekű kötelezettségvállalásának elfogadása.
A játszótér kialakítását és megvalósítását a Szerencsejáték Zrt. vállalja. A játszótér megépülését és
átadását követően a játszótér fenntartása, működtetése az Önkormányzat feladata. Éves szinten a
fenntartási költség 1.320 e Ft, melynek finanszírozása érdekében előzetes kötelezettség vállalás
javasolt az önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére. 2019-ben a várható fenntartási költség
összege 440 e Ft, mely a 11601-03 címen biztosított.
IV.

Jogszabályi környezet

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:589. §-a alapján:
„Ha valaki kötelezettséget vállal arra, hogy általa meghatározott közérdekű célra ingyenesen vagyoni
szolgáltatást teljesít, megállapíthatja azokat a feltételeket, amelyek szerint a szolgáltatást a
meghatározott célra kell fordítani, és kijelölheti azt a személyt, akinek javára a szolgáltatást fordítani
kell".
A Képviselő-testület döntése a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 21. § (2) és (3)
bekezdése alapján:
„(2) Az önkormányzat, a költségvetési szervek pénzbeli adományokat, 1.000,0 e Ft feletti
természetbeni adományokat, valamint értékhatártól függetlenül olyan adományokat, amelyek
fenntartása, vagy felhasználása költségvetési forrást igényel, a Képviselő-testület előzetes
engedélyével fogadhatnak el.
(3)
Az önkormányzat, a költségvetési szervek közérdekű kötelezettségvállalásokat a Képviselőtestület előzetes engedélyével fogadhatnak el".
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdése alapján: „a tankerületi
központ által fenntartott köznevelési intézmény és a szakképzési centrum feladatainak ellátását
szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi
központot és a szakképzési centrumot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a
köznevelési közfeladat a tankerületi központ vagy a szakképzési centrum részéről történő ellátása az
adott ingatlanban meg nem szűnik. A tankerületi központ, valamint a szakképzési centrum ingyenes
vagyonkezelői jogának fennállása alatt a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló
ingatlan és ingó vagyont a települési önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe
nem adhatja. A tankerületi központ által a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló
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ingatlanvagyon bérbeadásához szükség van az érintett köznevelési intézmény vezetőjének előzetes
véleményére".
Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. módosítja a Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Belső-Pesti
Tankerületi Központ (továbbiakban: Tankerület) által 2016. december 15-én kötött
vagyonkezelési szerződés 1. sz. mellékletét akként, hogy a Budapest VIII. kerület, Német
utca 12. szám alatti, 34914 hrsz.-ú ingatlan tekintetében a Tankerület vagyonkezelői joga
megszüntetésre kerül, továbbá felkéri a polgármestert a vagyonkezelési szerződés
módosítás és az ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. július 19.
2. a) elfogadja a Szerencsejáték Zrt. befogadó játszótér megépítésére irányuló közérdekű
kötelezettségvállalását,
b) a játszótér megépítése céljából kijelöli a Budapest VIII. kerület, Német utca 12. szám
alatti, 34914 hrsz.-ú ingatlant.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. július 04.
3. a Budapest VIII. kerület, Német utca 12. szám alatti, 34914 hrsz.-ú ingatlanon építendő
játszótér fenntartási költségeire határozatlan időre előzetes kötelezettséget vállal —
kötelező feladat — 2020-tól évente 1.320 e Ft összegben, melynek fedezetéül az
Önkormányzat közhatalmi bevételeit jelöli meg.
Felelős: polgármester
Határidő: a játszótér átadás-átvételét követően
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, JGK Zrt., Rév8 Zrt.,
Jegyzői Kabinet Jogi Iroda

Budapest, 2019. június
dr. Sara Botond
polgármester
Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából
A
f.2 71X
Mészár Erika
aljegyző
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Ikt. szám: SZ2019/012826-001
dr. Sara Botond
polgármester úr részére
Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefváros Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67.

Tisztelt Polgármester Úr!
A Szerencsejáték Zrt. a 2017. év végén kötelezettséget vállalt arra, hogy egy sorsjegy
létrehozásával

és

annak

promóciójával

hozzájárul

a

társadalom

tagjainak

szemléletformálásához és a tudatosság növeléséhez a fogyatékosságügy területén.
A 2017. év végén kibocsátott Nagykarácsony sorsjegyünkkel, a sorsjegyeket megvásárló
játékosok segítségével a nemzeti lottótársaság a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek
Tanácsával (FESZT) együttműködve 3 befogadó, úgynevezett inkluzív játszóteret hozott létre
Óbudán, Miskolcon és Veszprémben. Ezeken a játszótereken a fogyatékossággal élő
gyermekek ép társaikkal közösen játszhatnak, mert ahogyan programunk is vallja „Nem az a
fontos, ami elválaszt, hanem az, ami összeköt!".
Az egyetemesen tervezett játszóterek: befogadó, inkluzív, mindenki számára tervezett
játszóterekként nem pusztán akadálymentesítési megoldásokat kereső, hanem proaktív
gondolkodásmódot

feltételező

tervezési

metódussal

létrehozott

projektek,

ahol

fogyatékossággal élő és egészséges 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.
A 2018. év végén kibocsátott Nagykarácsony sorsjegy-eladásokkal újra arra a célra gyűjtött
Társaságunk, hogy — továbbra is együttműködve a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek
Tanácsával - 2019-ben újabb 5 befogadó játszóteret tudjon létrehozni.
Örömmel értesítem Polgármester Urat, hogy az idei évben megvalósítandó öt játszótér
egyikét Józsefváros területén szeretnénk megépíteni.
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A fent leírt közérdekű cél megvalósítása érdekében — a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény vonatkozó szabályaira is figyelemmel — a Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015
Budapest, Csalogány utca 30-32.; adószám: 10580204-2-44; cégjegyzékszám: 01-10-041628;
képviselő: dr. Czepek Gábor) kötelezettséget vállal Budapest VIII. kerület, Német utca 12.
szám

alatti,

34914

hrsz.-ú

ingatlanon (a

továbbiakban: ingatlan) inkluzív játszótér

terveztetésére, kivitelezésére, amelyet a Társaságunk önerőből finanszíroz és közérdekű
célra

történő kötelezettségvállalás keretében

vállalja,

hogy az

elkészült játszóteret

ingyenesen a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat tulajdonába adja.
A közérdekű célra történő kötelezettségvállalás részei tehát az alábbiak:
a mellékelt látványterv és eszközlista (1. számú melléklet) szerinti játszótéri eszközök
ingyenes megterveztetése, beszerzése és telepítése,
az ingatlan megfelelő körbekerítése As a játszótér megóvása érdekében új kerítés
ingyenes létesítése,
az ingatlan Német utca 10. felőli oldalán található falazat ingyenes felújítása,
a játszótér ingyenes tulajdonba adása a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros
Önkormányzat részére.

Fentiekre hivatkozással ezúton kérjük közérdekű kötelezettségvállalásunk elfogadását.

Budapest, 2019. június

Ti

dr. Cz

k Gábor

vezér. azgató
Szerenc ejáték Zrt.

1.
Látványterv és eszközlista

számú melléklet

Terméklista
Budapest VIII. kerületi inkluziv játszótér
Neprnesei elemek

JÁTÉRNARI-111

Látványterv

JÁTÉKNARIIU

eitdapeSt VIII. kel Melt lot:Italy jähzdter

Eszközlista
Eszközeink korszerű technológiával kerűlnek megvalósításra. A jätéltak
väzszerkezetel rozsdamentes acélból és porszórásos eljárással kezelt acélból
épülnek fel. A vázon elhelyezketiii panelek stabllitása és tartósságát a sokszínű
HOPE (nagy sun:24G polietilén) és HPL ( magas nyomású lamlnalt)lemezek
garantálják. A Iemezelten lálhatei mintákat rnagas pontosságú Chic marógép alakítja
Id, fgy a különböző formavariachőknak csak a fantázia szabliat határt. A lézervágott
alkatrészek hozzájárulnak az Igényes, letisztult megjelenéshez.

i. Homokozó kombináció

A kombinált homokozá rendelkezik all() vagy
kerekesszékes használatra alkalmas homokozá
asztalokkal is.

2.

Fészekhinta

az adott já ts

ter tematikerd illesztve

A tászelthinta egyszerre több gyerek számára
is lehetővé teszi, hogy élvezhesse a hintázás
nyüjtotta örömet- A hinta kialakításának
köszönhetően fekve Is biztünsigosan
használható, Így a mozgásában korlátozott
személy is bátran használatba veheti.

3. Rugós beülős virág
Hastyontányosrugós játék beülös kivitelben.

HIIÓa pest VIII

eruleli Inkluzh. jälsz ő tér

ÁÁ

4. Szórakoztató rugós játélc
A jätek egygolyávezető.A 'wore erősített
tablaba egy lepke WM marva, amelyben egy
gels/6 mozgatható a fogantyük segítségével.

5. Akadálymentes meseház
az adott játszótér ternatifddóra Illesztve

Az altaclalyinentes niesehaz az Batista gyermekek számára kiváló
menedéket nyújthat egy zaps jätszótören. E mellett kerekesszekkel
Is igénybe vehető. Ajátók remek terepet nyújt a szerepjátékhoz.

6. Csúszdás kombinált eszköz
oz adotticItszótór ternatikájára illesztve

A vár két tornyát egy izgalmas háló köti össze.
E mellett khívásoldcal szfnesitit az eszközt
a különböző felmászők. Az egyik toronyhoz
csúszda Is kapcsolóclilc.

'JATÉI(NARHt)

Budapest yin. kerilleti Inkitalv idtszótdr

7. Szócső
az adott kitszátdr tematikefórn illesztve

A 5Z6CS8 két egymástól 510 méterre elhelyezett
eszközból tilh amik a föld alatt egy hossztl csövei
kapcsolódnak egymáshoz. A WA leheteive teszi
rendszer két végén and gyerek közti szóbeli
kommunIkációt.

8. Különálló edukációs panelek
nz adott kítszeitér ternatikdkira Wesztve
Ez az eszköz többféle szórakoztató és interaktiv panellel
rendelkezik. A magasságbeli pozicionálásuk egy kerekesszekei
személy méreteihez vannak Igaekva.

dicrei(mAnmu

Budapest VIII

keruletl InIdutly latarater

Beépülő interaktív modulok
A kornblnált akadálymentes eszközöket a különböző interaktiv eszközök, a panelek és

bangszerek teszik felejthetetlen szárakozássá. A panelek között találhatö edukáciás
jellegd, logikal és tarsasjätdk K Czek a panelek egytöl egyig HOPE (nagy sürdságil
polietilén)lernezböl készülnek. Az alábbiakban ndhany plcIa szolgál a panelek
Istnertetésere.
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tszótér elhelyezésének tervezett helyszíne:
Budapest VIII. kerület, Német u. 12., hrsz.: 34914
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BELSÖ-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
dr. Sara Botond
polgármester
részére

Iktatószám: TK1194/02320-2/2019
Ügyintéző:
Telefon:
E-mail:

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

Budapest
Baross ii. 63-67.
1082
Tárgy: Német utca 12. szám alatti játszóudvar

Tisztelt Polgármester Úr!
Tájékoztatom, hogy a Belső-Pesti Tankerületi Központ vagyonkezeléséhez tartozó, 34914
helyrajzi számú, 1084 Budapest, Német utca 12. szám alatti játszóudvaron köznevelési
feladat-ellátás nem történik, a terület jelenleg használaton kívül van.
A 2019. június 03-án kelt megkeresésében foglaltak alapján a vagyonkezelési szerződés
módosítását, mellyel a játszóudvar vonatkozásban vagyonkezelői jogunk megszűnne,
támogatjuk.
Kérem szíves segítségüket és intézkedésüket a játszóudvarra vonatkozásban a vagyonkezelői
szerződés módosításának előkészítésében, és aláírása után a változtatás ingatlannyilvántartáson való átvezetésben.
Budapest, 2019. június 24.
Tisztelettel:
vcuk-tr
dr. Tolnai Marianha
tankerületi igazgató

Székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 6.
E-mail: belsopesek.gov.hu

Az előterjesztés 5. sz. melléklete

Településképi bejelentés során engedélyezett
társasházi díszítőfestés a Német U. 10. deli homlokzatára

