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Sorszám: IV/12 Tárgy:  Játszóterek létesítése, korábbi 
határozat visszavonása Döntéshozatal módja: 

Elıkészítette: Kiss Tamás 
Gazdálkodási Osztály 

Minısített többség az SZMSZ 
12. § (4) bek. j.) pontja alapján 

Véleményezı 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság 
Kulturális és Sport Bizottság 
Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi 
Bizottság 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2008. szeptember 30-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 108/2008. (III.27.) számú 
határozatával döntött arról, hogy a 2008. évben önerıbıl 4 darab új, szabványos játszóteret 
létesít, valamint a 2008-2009. évben 3 darab új, szabványos játszóteret létesít hitelfelvétel, tartós 
bérlet, vagy lízing igénybevételével a „Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése” címmel 
DAOP-2007-5.1.2/A kódszámmal megjelent pályázat függvényében.  

A Dél-alföldi Operatív Program keretében „Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése” 
címmel DAOP-2007-5.1.2/A kódszámmal benyújtott pályázat elutasításra került, ezért a 
közterületen található játszóterekkel kapcsolatos koncepció átdolgozásra szorul. Mivel a 
legjobban kihasznált az Erzsébet ligeti, célszerőnek látszik elsı körben, ezen a helyen, egy 
viszonylag nagyobb játszótér létesítése. Különös tekintettel arra, hogy ezt a játszóteret a 2007. 
évben végzett szabványossági felülvizsgálat balesetveszélyesnek találta és állapota az azóta eltelt 
1 évben tovább romlott, illetve számtalan lakossági jelzés érkezett annak felújítására 
vonatkozóan. A szabványossági felülvizsgálat jegyzıkönyvének errıl szóló része az elıterjesztés 
mellékletét képezi. A 2008. évi költségvetésben rendelkezésre álló 10 millió forintból 
megoldható egy viszonylag nagyobb mérető, szélesebb korosztály számára játéklehetıséget 
biztosító, bıvíthetı játszótér kialakítása, mely megközelítıleg 7,5 millió Ft. A fennmaradó 
körülbelül 2,5 millió Ft-ból megoldható a Fáy utcán további 1 darab 3-6 darab eszközbıl álló 
bıvíthetı játszótér kialakítása, melyet a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagiskola 
közelsége indokol.  

A 2009. évi költségvetésben tervezni szükséges a fennmaradó 4 darab közterületi játszótér 
(Kossuth utca 23. tömb belsı, Veres Péter tér, Karacs Teréz utca, Ady utca) kiváltását, valamint a 
Petıfi utca végén lévı helyére telepítendı sporteszközök költségét minimálisan 12 millió Ft 
összegben. A Petıfi utca végén szabványos játszótér nem létesíthetı a mellette lévı gázfogadó 
állomás közelsége miatt. 

A fenti elképzelést a Békési Városvédı és Szépítı Egyesület (5630 Békés, Petıfi utca 2.) 
támogatja. 

Határozati javaslat: 

1.  Békés Város Képviselı-testülete 108/2008. (III. 27.) számú határozatát hatályon 
kívül helyezi. 
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2. Békés Város Képviselı-testülete 2008. évben, önerıbıl 2 darab új, szabványos 
játszóteret létesít – az Erzsébet ligetben és a Fáy utcán – a 2008. évi költségvetésben 
tervezett 10 millió forint összeg terhére. 

Határid ı:             értelem szerint 

Felelıs:                 Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2008. szeptember 22. 

 

 Izsó Gábor 
.....................................  polgármester 

Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 


