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Tisztelt Képviselő Úr!
A Polgármesteri Hivatal szakemberei még 20 17-ben végezték el a kerületi játszóterek

részletes fe lülvizsgálatát, az ennek kapcsán készített intézkedési j avaslatokat és az
akadálymentes-játszótér programot is elfogadta a testület.
Ennek megfe le lően helyeztük át a Drégelyvár utca 7-11. mel letti játszóteret a Drégelyvár utca
túlsó oldalára, a lakók kérésére. A játszótér ugyanis túl közel volt a szomszédos házak
ablakaihoz. Az új helyszín is rövid sétával, biztonságosan m egközelíthető a felüljáró alatti
gyalogjárdán keresztül. A játszóteret 20 18 júniusára alakítottuk ki, j átékokkal csak az év
végére lehetett felszere lni , mert a játszóeszköz-gyártó - munkaerő hi ány miatt - csak több
hónapos késéssel tudott szállítani. Az új Drégelyvár utcai j átszótér bruttó 22 950 802 forintból
készült el , tizenkét játszóeszközzel. Ezekbő l régi-felújított négy, új nyolc darab.
A Molnár Viktor utca és a Lőcsevár utca találkozásánál (szemben a FENO-val) új
akadálymentes j átszótér épült. Budapesten egyedülálló, integrált kialakításának köszönhetően
egészséges és sérült gyermekek játszhatnak együtt itt. A beruházás értéke bruttó 2 1 387 792
forint.
Felújítottuk a 2013-2014-ben uniós forrásból épült Hartyán játszóteret is. Erre a RUP 15 Kft.
silány kivitelezői munkáj a, illetve a rendszeres rongálás miatt volt szükség. A felújítás bruttó
4 445 OOO forintba került. Sajnos, a sűrűbb e ll e nő rzés ellenére vandálok ismét tönkretették a
kerítést.
Négy játszótéren ivó kutakat szereltünk fel, valamint az intézkedési javas latoknak
megfel elően számos szórvány, lelakott állapotú j átszóeszközt számoltunk fel. A megmaradók
karbantartását folyam atosan végzi a RÉPSZOLG Kft., erre a 20 18-as költségvetés bruttó
3 1 750 OOO forintot biztosított.
A 2019-es tervezés folyamatban van: fo lytatjuk a játszóterek felújítását. Kiemelt helyszínként
javaso ljuk a Karácsony Benő parki játszótér bőv ítését. Kiemelt fe ladatnak tekintjük továbbá
az akadálymentes játszóeszközök számának a növelését.
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