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a Képviselő-testület részére 

1/o f. számú előterjesztés 

Kőbánya Játszótér-fejlesztési Koncepciójának végrehajtásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1143/2009. 
(VI. 18.) határozatával jóváhagyta Kőbánya Játszótér-fejlesztési Koncepcióját. A Koncepció 
kiemeit játszóterek létrehozására, korcsoportos játszóterek kialakítására, játszóterek 
összevonására, illetve elbontására tett javaslatot. 

A Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakulását követően a játszóterek fenntartása a KÖKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. feladatkörébe került. 

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. az Óhegy parkban, a KRESZ-pálya 
környezetében egy olyan játszóparkat szeretne kialakítani és üzemeltetni a kerület lakosai 
számára, ahol a gyermekek térítésmentesen használhatják a játékokat, játszóeszközöket 

A sikeres megvalósítás érdekében felhívással fordulnak a kerület lakosaihoz, hogy megunt, de 
még használható udvari játszóeszközöket, (pl.: labdák, ugrókötelek, biciklik, rollerek, tollas 
ütők, talicska, hulahoppkarika, teke, homokozó készlet, szánk:ók stb.) ajánljanak fel a 
játszópark részére. A vállalkozásoktól tárolásra használható konténereket, faház szaletliket, 
kerítéselemeket vagy pénzbeli felajánlásokat várnak. 

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. az Óhegy Játszóparkat 2012. május 27-én, 
Gyermeknap alkalmából tervezi megnyitni. 

2011-ben lakossági észrevételek figyelembevételével két játszótér elbontásáról döntött a 
Képviselő-testület. Ebben az évben a lefolytatott közbeszerzési eljárást követően a Bihari
Balkán lakótelepi játszótér komplett felújítására kerül sor. 

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. a Játszótér-fejlesztési Koncepció 
javaslatai, valamint a játszóterek kötelező kétéves felülvizsgálatának megállapításai alapján 
aktualizálta a kerületben található játszóterek táblázatát (2. melléklet), és javaslatot készített a 
2012. évben megvalósítandó feladatokra. 

A javaslat szerint az alábbi 6 játszótér kerülne ez évben megszüntetésre, mert egyes 
játszóeszközök nem megfelelőek, illetve az eszközök javítása már gazdaságtalan, továbbá a 
Játszótér-fejlesztési Koncepció alapján javasolt az elbontásuk. A Pongrác u. 9. alatti játszótér 
a Kis-Pongrác projekt keretében átépítésre kerül 2013-ban, de 2 balesetveszélyes eszköz már 
gazdaságosan nem javítható, ezért ezeket el kell bontani. 



A bontásra javasolt játszóterekről készült fényképeket az előterjesztéshez mellékeljük. (3. 
melléklet) 

sorszám Játszótér megnevezése 
l Gyakorló u. 7-9. 
2 Gyakorló u. 11-13. 
3 Somfa köz 13-15. 
4 Veszprémi u. - Kőrösi u. ll. 
5 Csombor u. 9. 
6 Maglódi u. 
7 Pongrácz u. 9. (2 db eszköz) 

A játszóterekről elbontott de még kihelyezhető eszközöket áthelyezzük azokra a játszóterekre 
amelyeken kevés ajátszóeszköz, vagy további eszköz telepítése lehetséges.( 4. melléklet) 

A játszótéri koncepcióban megfogalmazott kiemeit játszóterek megvalósítása a költségvetés 
függvényében kerül előkészítésre és megvalósításra. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. április 3. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. . /2012. ( ...... ) határozata 

Kőbánya Játszótér-fejlesztési Koncepciójának végrehajtásáról 

l. A Képviselő-testület felkéri a KÖK.ERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft-t, hogy az 
Óhegy parkban, a KRESZ-pálya környezetében alakítson ki játszóparket a gyermekek 
számára térítésmentesen igénybe vehető játszóeszközök biztosításával. 

2. A Képviselő-testület 2012-ben az alábbijátszótereket megszünteti: 

sorszám Játszótér megnevezése 
l Gyakorló u. 7-9. 
2 Gyakorló u. 11-13. 
3 Somfa köz 13-15. 
4 Veszprémi u. - Kőrösi u. ll. 
5 Csombor u. 9. 
6 Maglódi u. 
7 Pongrácz u. 9. (2 db eszköz) 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

az Óhegy parkbankialakítandó játszótér esetén: 2012. május 27!. 
2012. december 31. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 



2. melléklet az előterjesztéhez

Eszközök 
száma(db)20

09
2009 Koncepció Korosztály Eszközök 

száma(db) 2011 * ivókút kerítés 2012-ben tervezett intézkedések

25/009 Pongrácz u. 9. (Szakiskola előtt)
5

több eszköz kihelyezése javasolt kicsik részére, 
eszközöknek hely van, ütéscsillapító nem 
szükséges

0-12 6 Kispongrácz projekt keretében átépítésre kerül 2013-
ban, 2 balesetveszélyes eszközt el kell bontani 

26/010 Vaskő utca (Kőbányai u. 38. Iskola 
mögött)

5 áttervezés, a kis részt teljesen tönkretették, 
kérdéses a felújítás

0-12 6 nincs van  átfestés, javítás 2012 

34/045 Máv lakótelep 4 rongálás, használat!!!!! NEM A MI 
TERÜLETÜNK de mi tartjuk fenn

0-12 4  átfestés, javítás 2012 

1/016 Vásárló u.

12

Az idei évben helyeztünk ki egy csúszdát és egy 
ivókutat, még eszközökkel kellene bővíteni, 
sokan használják, igény van a játszótérre, a 
közelben csak az Ónodi játszótér van

0-12 12 van van  átfestés, javítás 2012

51/022 Ónodi u.- Liget u. 7 felújítva, bekerítve, ivókút is van 0-12 8 van van Rendben

14/006 Gépmadár u. 12-16. 
Faforgácsos/Gyakorló 26-28

7 kiemelt ágyás elbontásával(régi fahely)  még 
bővíthető egy-két eszköz kihelyezhető

0-12 6 van van átfestés, javítás 2012

16/008 Gépmadár u. 9-13.ovinál
6

eszközök át lettek helyezve, be lett kerítve, egy 
kaput kell még nyitni az ovi oldalához, hogy a 
babakocsit be lehessen tolni

0-3 7 van van átfestés, javítás 2012

50/007 Gépmadár 10-20. mögött 7 eszközt helyeztünk ki, bekerítve 8 nincs van átfestés, javítás 2012
15/001 Gyakorló u. 3-5. 8 idén helyeztünk ki eszközöket, a játszótér 

bekerítését évek-óta kérik a lakók
0-12 9 van van  átfestés, javítás 2012

13/005 Gyakorló. u. 4. mögött (ÁRKÁD) 6 felújítandó 0-12 van van  átfestés, javítás 2012
38/002 Gyakorló u. 7-9. 1 hintát át kellene helyezni, megszüntetése javasolt 0-12 3 nincs nincs MEGSZÜNTETÉS
39/003 Gyakorló u. 11-13.

1
a hintát át kellene helyezni, nem javasoljuk a 
felújítást, a dühöngőt fel kellene újítani, 
megszüntetése javasolt

0-12 2 nincs nincs MEGSZÜNTETÉS

17/004 Gyakorló u. 15-17.

5

hinta csúszda rugósok,bokrokat ki kellene írtani 
és ha már valamelyiket a 7-9,11,15-17 közül meg 
kell az igények alapján tartani javaslatunk szerint 
itt javasoljuk, a zöldfelületet mindenképen fel 
kell újítani

0-12 6 nincs nincs  átfestés, javítás 2012, 

55/047 Pilisi u. -Rákospatak játszótér 6 most épült, bekerítve, ivókút is van még 0-12 8 van van  átfestés, javítás 2012
FŐVÁROS

36/023 Bihari-Balkán lakótelep
14

egy-két eszköz kihelyezése javasolt, a régi nagy 
homokozónál röpplabda pálya kialakítása merült 
fel, mint hasznosítás

0-12 17 van van a közbeszerzési eljárát követően 2012 évben 
átépítve

46/024 Somfa köz 13-15. 2 Megszüntetésre javasoljuk, Biharira az eszközt 
áttelepíteni szükséges

0-12 3 MEGSZÜNTETÉS

35/025 Szárnyas utca 2-4. 8 új eszközöket és ivókutat helyeztünk ki, 
bekerítendő? Sokan használják

0-12 9 van nincs  átfestés, javítás 2012

33/051 Fokos utcai játszótér 1 0-12 2  átfestés, javítás 2012

27/015 Rottenbiller kert 7 bővítés és áttervezés javasolt 0-12 10 van van a megszüntetések után eszközbővítés, használt 
felújított eszközzel

40/048 Halom köz 5-7.
1

főleg öregek laknak, de az oviból kijövők, 
szívesen játszanának, de ha a Rottenbillerben a 
játszóteret kibővítjük, meg lehet szüntetni

0-6 1 elbontva

48/018 Veszprémi u. - Kőrösi u. 11. 2 megszüntetését, eszközt áthelyezését javasoljuk 0-6 3 MEGSZÜNTETÉS
18/019 Mádi u. 3a-3c.

3

lakók felújítást szeretnének, mert csak az 
Ónodibam és a Rottenbillerben van játszótér, a 
dühöngőt sok lakó szeretné megszüntetni, 
eszközöket oda is lehetne berakni és akkor 
kerítést sem kell külön kiépíteni

0-6 van

41/019 Harmat köz 8/b. 1 0-6 van
20/017 Kápolna utca 21. (Cserkesz u.) 7 egy-egy játszótéri eszköz kihelyezése javasolt-

vízvételi lehetőséggel
0-12 7  átfestés, javítás 2012

22/021 Mádi-Ihász u. 8 felújítandó, új eszközök kihelyezése az elvadult 
cserjék és szabad területre

0-12 10 van van  átfestés, javítás 2012

7/027 Óhegy park (Dér u.) 11 Bővíteni kellene,egy-egy eszközt kellene még 
kihelyezni, ivókutat is-sokan használják

0-12 11 van van  átfestés, javítás 2012

45/028 Óhegy park (Lóhere jt.)

1

kérdéses, a helyszíni bejárásokon arról volt szó, 
hogy egy-két hintát még ki kellene helyezni, de 
szó volt görkorcsolyapálya és biciklipálya 
kialakításáról, alatta az Óhegy parkban a 
lőpavilon régi épülete melletti helyen

3  átfestés, javítás 2012

8/029 Óhegy park (Kaland játszótér) 

6

teljesen meg kellene szüntetni, csak kábszeresek 
mennek oda és rongálás van, már az eszközöket 
sem javítottuk meg, mert nem éri meg, a még 
használható játszótéri eszközöket át kellene 
helyezni vagy a Dér utcai vagy a "lóhere" 
játszótérhez

0-12 4 nincs nincs  átfestés, javítás 2012

11/020 Kada - Harmat u. (Kéknyelű u. 10.)
11

idén helyeztünk ki egy két játszótéri eszközt, 
ivókutat, kerítést, főleg a kicsik játszótere, még 
eszközökkel bővíthető

0-6(12) 12  átfestés, javítás 2012

52/043 Kéknyelű u. 14. 6 idén helyeztünk ki egy két játszótéri eszközt, 
ivókutat, kerítést, főleg a nagyobbak játszótere

(0)6-12 6  átfestés, javítás 2012

56/049 Szlávy u. 81.

1

Megszüntethető ha az Óhegy parkban a  kiemelt 
játszótér megépül, de addig is közel van a Dér 
utcai játszótérhez, a lakók kérték, hogy 
maradjon, ezért lett felújítva

1  átfestés, javítás 2012

42/050 Harmat utca 75/b.

1

Megszüntethető ha az Óhegy parkban a  kiemelt 
játszótér megépül, de addig is közel van a Dér 
utcai játszótérhez, a lakók kérték, hogy 
maradjon, ezért lett felújítva 

1  átfestés, javítás 2012

44/014 Mádi u.123-125. 6 már nem bővíthető csak 1-1 rugóssal, bekerítve, 
ivókút is van

0-6 7 van van  átfestés, javítás 2012

53/011 Száraz-Kada utca Medveszőlő 7 bővítésre javasoljuk áttervezéssel, dühöngő 
javítással együtt (egy eszközt már elloptak)

0-12 9 van van új játszótéri eszköz lett kihelyezve 2011

49/052 Csombor u. 9.
1

későbbiekben megszüntetésre javasoljuk, csak a 
macskák mennek a homokozóba egy hinta van, 
közelben a Medveszőlő játszótér van

1 MEGSZÜNTETÉS

43/012 Lavotta u. 10-12.* 1 egy-egy eszközt kellene kihelyezni, a Harmat 
152-től az eszközöket át lehetne ide helyezni

1  átfestés, javítás 2012

12/012 Lavotta u. 11.*
8

eszközök kihelyezésével még gazdagítani lehetne 
a játszólehetőségeket, a Harmat 152-től az 
eszközöket át lehetne ide helyezni

0-12 8 van van  átfestés, javítás 2013

19/013 Harmat u. 150-162.
8

 Az elszórtan lévő játszóeszközök áthelyezése 
javasolt a Lavotta utcai két bekerített részre, 
gyalogosan is megközelíthető

0-6 13 elbontva

30/30 Gutor tér 1 Megszüntetésre javasolt 2 nincs nincs  átfestés, javítás 2011
32/026 Mongol-Kirgiz u. 3 nem bővítendő, nincs hely 4 nincs nincs  átfestés, javítás 2012

NÉPLIGET
GYÁRDŰLŐ

ÓHEGY

Helyszínek városrészenként

LAPOSDŰLŐ

LIGETTELEK

FELSŐRÁKOS

11 Harmatcsepp játszótér 2011



4 Maglódi u.

3

Nem javasoljuk a felújítását. Állandóan csak 
rongálás van. Nem játszótérként használják, az 
iskolások gyülekezőhelye, pihenőként kéne 
lehetőséget biztosítani a diákoknak. 

MEGSZÜNTETÉS

28/040 Bojtocska u. Városszéli telep

6

kicsiknek egy -két eszközt még ki lehet helyezni, 
a nem bekerített szabad területen biciklidomb 
terepplasztika van a tervekben (Bársonyvirágban 
a dombot meg kellene szüntetni helyhiány miatt), 
idén bekerítettük

0-6 7 van van  átfestés, javítás 2012

54/041 Bársonyvirág utca
6

tervezés alatt, az iskola miatt is korcsoportos 
játszótér kialakítása javasolt, csak a Bojtocska 
játszótér van a környéken

0-12 7 van van  átfestés, javítás 2012

21/039 Gyalog-Fagyal-Szegély utca. (Sibrik M. 
utca.)

9

felújítandó, régi korhadt rönkös, kevés a játék - a 
szemközti kisbolt szemete állandóan iderakják ki 
és az italozók tönkreteszik a játszóteret, 
dühöngőt is fel kellene újítani, a túloldalon a 
nagyok játszótere van

0-12 9 van van jásztóeszközök 2011 ben javítva , rönksor elbontva , 
dühöngő javítva

23/038 Zsombék u. 42. 5 ha a Fagyal játszóteret felújjítjuk ez hosszútávon 
nem javasoljuk felújítani

0-12 5 nincs van  átfestés, javítás 2012

9/35 Dombtető u. 5 folyamatosan rongálják, felújítás kellene, a 
játszótéren lévő rönksor elkorhadt

0-12 7 nincs van  átfestés, javítás 2012

6/037 Újhegyi sétány (Hang u.2.) 6 felújításra szorul, a csúszdát ki kellene cserélni, 
eszközkihelyezés, sétánnyal átépítésre kerül?

0-6 8 van van 2011 javítva átfestve

37/032 Agyagfejtő u. 2-4. (Szővőszék oldal)
3

 A 37,47,5 játszóhelyekből összecsoportosítással 
egy zöldfelületi részen javasoljuk a 
játszótérmegtartását

3 nincs nincs  átfestés, javítás 2012

47/ Szövőszék u. 4-6.*
3

 A 37,47,5 játszóhelyekből összecsoportosítással 
egy zöldfelületi részen javasoljuk a 
játszótérmegtartását

3 nincs van  átfestés, javítás 2012

5/033 Újhegyi ltp. (Lenfonó-Szövőszék)*

6

sokan használják, egy-két eszköz kihelyezése 
javasolt-kicsiknek, A 37,47,5 játszóhelyekből 
összecsoportosítással egy zöldfelületi részen 
javasoljuk a játszótérmegtartását

0-6 6 nincs van  átfestés, javítás 2012

3/042 Gőzmozdony u. 2-4.

8

Kerítést kellene kicserélni- állandó a rongálás - 
idén egy hintát helyeztünk ki, több eszköz 
kihelyezését csak a terület kibővítésével lehetne 
kihelyezni, de ha a Tavasnál megépül a Máltai 
játszótér akkor ezt nem javasoljuk.

0-12 8 van van  átfestés, javítás 2012

29/034 Tavas u. 4. 3 Újhegy projekt-Máltai játszótér?, a meglévő 
megszüntetendő

0-6 4 van nincs  átfestés, javítás 2012

24/036 Pára u.8. (Bányató-Tavas u. mellett) 6 felújítandó, egy- egy eszköz kihelyezése javasolt 0-12 6 van van  átfestés, javítás 2012
2/031 Szőlővirág u.

6

Az idei évben helyeztünk ki ivókutat, még 
eszközökkel kellene bővíteni, a ping-pong 
asztalokat és az U-elemeket, a betont elbontani 
sokan használják, igény van a játszótérre

0-12 7 van van  átfestés, javítás 2012

31/046 Sportliget Harmat u. oldal 23 egy hintát és ivókutat helyeztünk ki, sokan 
használják 0-12 19 van nincs  átfestés, javítás 2012

11 Száva park 5 az eszközöket át kell helyezni, mert a terület a 
Magyar Állam tulajdona

elbontva/eszközök áthelyezve Hang utca

ÚJHEGY

Kuttó

* A 2011 évi eszközszám homokozóval együtt értendő

TÉGLAGYÁRDŰLŐ

KŐBÁNYA KERTVÁROS

KERESZTÚRI DŰLŐ



3. melléklet az előterjesztéshez 
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Pongrác u. 9. 



sorszám azonosító Áthelyezhető
1 .002 nem áthelyezhető

Áthelyezhető 001 Gyakorló 3-5
Áthelyezhető 008 Gépmafdár 9-13

2 .003 nem áthelyezhető
Áthelyezhető 031 Szőlővirág

3 .024 nem áthelyezhető
Áthelyezhető 028 Óhegy(lóhere játszótér)
Áthelyezhető 029 Óhegy(kaland játszótér)

4 .044 helyben maradt
Áthelyezhető 021 Ihász jtér
Áthelyezhető 028 Óhegy(lóhere játszótér)
Áthelyezhető 034 Tavas 4 

5 .052 Áthelyezhető 045 MÁV lakótelep
6 .018 nem áthelyezhető

Áthelyezhető 046 Sportliget
Áthelyezhető Fokos utca

7 .009 nem áthelyezhető
Javítás 
Javítás 

nem áthelyezhető
Javítás 
Javítás 

Játszótér megnevezés megnevezése minősítés

4. melléklet az előterjesztéshez

Játszóeszközök bontása és áthelyezése

Gyakorló utca 7-9 homokozó Nem megfelelő
Íves mászóka Megfelelő

Pongrác utca 9 homokozó Balesetveszély

Kétüléses hinta Nem megfelelő
Gyakorló utca 11-13 homokozó Nem megfelelő

Balesetveszély
Íves mászóka 2 Balesetveszély

Kétüléses hinta Balesetveszély

Rugós 4 levelű lóhere Balesetveszély

Somfa köz 13-15 homokozó Nem megfelelő

Piramis mászóka 
csúszdával Balesetveszély

Kétüléses hinta Balesetveszély

Íves mászóka 1

Csúszda Megfelelő
Kétüléses hinta Balesetveszély

Maglódi utca 10 Ugróiskola Megfelelő
Kilátó Balesetveszély
Ufó Nem megfelelő

Kétüléses hinta Nem megfelelő

Kétüléses hinta Nem megfelelő
Rugós lóhere Megfelelő

Csombor utca 9 Csövázas hinta Megfelelő
Veszprémi u. Körösi u. 11 homokozó Nem megfelelő


