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RÖVID TÁVÚ FELADATOK: (2008. év végéig megoldandó feladatok) 

 

 

1. BONTÁSI MUNKÁLATOK 

A bontási feladatokkal kapcsolatban általánosságban megfogalmazható igény, a fokozatosság 

elvének betartása, illetőleg az egyes városrészeket érintő felújításokkal történő 

összehangolása, mert nagy valószínűséggel könnyebben befogadhatóvá teszi az átalakítási 

folyamatokat. Ezért a bontásnál az alábbi főbb szempontokat kell érvényesíteni: 

 

 Gazdaságosan nem javítható csővázas játszóeszközök elbontása, 1-3 csővázas típusú 

eszközökből álló „játszóterek” felszámolása (elsősorban a Püspökmajori lakótelepen) 

 Gazdaságosan nem javítható fa játszóeszközök elbontása 

 Olyan játszóterek elbontása, amelyek állapotuk, elhelyezkedésük miatt jelenleg is 

kevéssé használtak, lebontásuk esetén jelentős hiánnyal nem kell számolni. 

 

1/A. CSŐVÁZAS JÁTSZÓESZKÖZÖK BONTÁSA 

Azon csővázas játszóeszközök elbontása, amelyek az AGMI Anyagvizsgáló és 

Minőségellenőrző Rt szakemberei által kiállított jegyzőkönyvek szerint gazdaságosan nem 

javíthatók. Ezek a következők: 

Postás strand:          2 db 

Hamvas Béla utca környéki játszóterek csővázas játszóeszközei:   6 db 

Széchenyi tér utcai játszótér:        7 db  

Fehérvíz utca környéki játszóterek csővázas játszóeszközei:   5 db 

Katona József utca:         6 db 

Volt Oázis cukrászda melletti játszótér:      4 db 

Füzesparki  lakótelep játszóeszközei:      5 db 

Vasvári Pál lakótelep csővázas játszóeszközei:     5 db 

Csicserkói játszótér:         3 db 

MINDÖSSZESEN:                  43 db 

     

A feladatok elvégzésére a 2007. évi költségvetés működési soron (014034 szakfeladat) nettó 

400 e forintot biztosít. Amennyiben ez az összeg nem lenne elegendő a feladat megoldásához, 

a jövő évi költségvetésbe ismét tervezendő tételként kell szerepeltetni. 

 

1/B. FA JÁTSZÓESZKÖZÖK BONTÁSA 

Azon fa játszóeszközök elbontása, amelyek az AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Rt. 

szakemberei által kiállított jegyzőkönyvek szerint gazdaságosan nem javíthatók. Ezek a 

következők: 

Matáv játszótér           2 db 

Postás strand          12 db 

Fehérvíz utcai fa játszótér          4 db 

Szegedi utcai játszótér          8 db 

MINDÖSSZESEN:         26 db 

 

A feladatok elvégzésére a 2008. évi költségvetésben működési soron kell forrást biztosítani. 

           

2. TERVEZÉS 

Terveztetés alá kellene vonni azokat a játszótereket, amelyek közepes terület nagyságúak, 

jelenlegi eszközállományuk zömében felújításra vár, azok elhelyezése esetleges, a játszóterek 
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további megtartása indokolt, és átépítésük jelentősebb anyagi beruházással jár. Ezek a 

következők: 

Matáv játszótér       (Pannónia telep) 

Széchenyi tér       (Püspükmajori lakótelep) 

Püspöksori játszótér      (Belváros) 

Szegedi utcai játszótér     (Belváros-Izbég) 

Füzesparki játszótér       (Lakossági fórum után) 

Barackos úti játszótér      (Pismány) 

 

A feladatok elvégzésére a 2007. évi költségvetés működési során (014034 szakfeladat) nettó 

1.600 e forint használható fel.  

 

A Füzesparki játszótér terveztetésével kapcsolatban szükséges megjegyezni, hogy a terület 

jogi helyzete egyelőre rendezetlen. A rendezetlen állapot abból adódik, hogy az új helyrajzi 

számokra való áttérésnél elírás történt. Ennek kivizsgálását a Földhivataltól írásban 

megkértük, rendezése folyamatban van. Fentiek miatt figyelembe kell venni, hogy mindaddig, 

amíg a jogi helyzet rendezetlen marad, pályázatot a játszótér felújítására benyújtani nem 

tudunk. 

 

3. FELÚJÍTÁS 

Felújítási munkálatokat azokon a játszótereken kell végezni, ahol a minimális javítási, kisebb 

átépítési munkálatokra, esésvédelmi felületek kialakítására van szükség ahhoz, hogy a 

játszótér teljes egészében szabvány szerint üzemeltethető legyen. Ezek a következők: 

Szmolnyica játszótér      (Püspökmajori lakótelep) 

Kondor Béla utcai játszótér     (Püspökmajor városrész) 

Szűcs József utcai játszótér     (Izbég városrész)  

Szegedi utcai játszótér     (Belváros városrész) 

 

Fenti játszóterek felújítására a 2008. évi költségvetésben legfeljebb 10 Millió forintig 

fedezetet kell biztosítani. (MINDHÁROM JÁTSZÓTÉR ELŐNYE HOGY JELENLEG IS 

KÖRBEKERÍTETTEK!!!)   

 

4. ÉPÍTÉS 

Rövid távú építési beruházás a Pismányban újonnan felépülő játszótér esetében vehető 

számításba, miután az építési engedélyeztetési eljárás lezajlott,  és az önkormányzat anyagi 

helyzetét figyelembe véve, csak abban az esetben, ha a beruházás forrás biztosítására, vagy 

pályázati úton, vagy társadalmi összefogással együtt biztosít forrást az önkormányzat.    

 

 

Összegezve a koncepció I. részében tárgyalt részletes elemzést, Szentendre városában a 

demográfiai változások, a társadalmi igények, valamint a szakmai szempontok figyelembe 

vételével a Képviselő-testület az alábbi játszóterek építését, fejlesztését és fenntartását tartja 

indokoltnak az elkövetkezendő időszakban: 

 

Pannónia telep:  Matáv játszótér     2059 m2 

 

Püspökmajor:   Szmolnyica játszótér     1376 m2 

    Kondor Béla játszótér     750 m2 

    Széchényi tér játszótér    2000 m2 

    Radnóti út      3500 m2 
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Belváros:   Püspöksori játszótér     485 m2 

    Felszabadulás parki játszótér    1500 m2 

 

Izbég:    Szegedi utca      500 m2 

    Füzespark      800+400 m2 

    Szűcs József utca     1739 m2 

    Parktábor      4000 m2 

Pismány   Barackos út (Ösvény u-i elágazás környéke)  1500 m2 

 

A megszüntetésre kerülő játszóterek esetében két játszótér rendelkezik önálló helyrajzi 

számmal, beékelődve lakóterületek közé. Ezek a Katona József utcai játszótér és a volt Oázis 

cukrászda melletti játszótér. A két játszótér területének további hasznosításáról külön 

előterjesztések formájában kell dönteni. 

 

A pismányi játszótér esetében telekalakítási vázrajz kell készüljön, melynek végső határideje 

2007 október vége. A telekalakításról, valamint a területtel kapcsolatos szabályozási terv 

módosítási igényről szintén külön előterjesztés formájában kell dönteni.  

 

 

KÖZÉP TÁVÚ FELADATOK: (2009-től 2012-ig megoldandó feladatok) 

 

1. TERVEZÉS 

2008-ban, de legkésőbb 2009-ben meg kell indítani az úgynevezett nagyjátszóterek 

terveztetését és ehhez előzőleg minden szükséges egyezetést, előkészítést le kell folytatni. 

(Felszabadulás park - Belváros, Radnóti út- Püspökmajor, Parktábor-Izbég) A parktábor 

esetében figyelembe kell venni, hogy 2005-2006-ban lefolytattunk egy ötletpályázatot, 

aminek eredményét figyelembe lehet venni a továbbtervezési szempontok meghatározása 

során.  

 

 

 

2. ÉPÍTÉS/ÁTÉPÍTÉS 

Építésről, átépítésről azon játszóterek esetében beszélhetünk, amelyek a rövid távú 

célkitűzések keretében megtervezésre kerültek. Tekintve, hogy ezen játszóterek esetében az 

egyes beruházások feltehetőleg megközelíthetik a 15-20 millió forintot lebonyolításuk egy 

költségvetési évben irreális, kivéve ha pályázati úton nagy mértékű támogatás nyerhető el.  

Fentiek miatt javasolom tehát, hogy az egyes átépítéssel érintett játszóterek –Matáv játszótér, 

Széchenyi játszótér, Szegedi utcai játszótér, Füzesparki és a Püspök sori játszótér – esetében 

jelen előterjesztés keretei között rangsort ne határozzunk meg, hanem azt a mindenkori 

költségvetés, pályázati lehetőségek, társadalmi összefogások, felajánlások stb. határozzák 

meg, azzal a kikötéssel, hogy a fenti játszóterek esetében a terveknek lehetőleg 2008. első 

feléig el kell készülniük és a koncepció további megvalósíthatóságáról a 2008. évi első őszi 

ülésen ismételten határozunk.    

 

 


