JEGYZŐKÖNYV
mely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának
2016. július 29-én (péntek)
a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.)
megtartott nyílt rendkívüli üléséről
Az ülésen megjelentek:
Képviselők:

Nem képviselő bizottsági tagok:
Tanácskozási joggal résztvevők:

Tüskés Józsefné
Egresi Antal
Fuchs Gyula
Sinkovics Krisztián Ádám
Horváth Rudolf
Nagyistókné Ekler Éva
dr. Laza Margit jegyző
Orbán Gyöngyi alpolgármester
Györky Erika aljegyző
Vizúr Judit Építési O. osztályvezető-h.
dr. Gróza Zsolt Vagyonkezelési O.ov.
Tóth András mb. főépítész
Preklerné Marton Ilona GKB elnök
Mizák Zoltán GKB tag
Szépné Keszi Éva GKB tag
Atkári Győző GKB tag
Dr. Dániel Károly Jogi és Koordinációs O. ovh
Polonkai Zoltánné Pénzügyi Osztály ov.

Távolmaradását jelezte:
Márk István
Az ülés kezdete: 08.30 óra
Az ülést vezeti: Tüskés Józsefné elnök
Utalás az ülés határozatképességére: A bizottság 6 fővel határozatképes.
Tüskés Józsefné: Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy Márk István jelezte
távolmaradását. Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság és a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság együtt ülésezik. A Bizottság őt jelülte meg
az ülés levezetésére.
1. napirendi pont
Javaslat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program
nevű pályázaton való részvételre
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Tóth András: Annyi kiegészítést tesz, hogy elírás történt az előterjesztés határozati
javaslatának I. pontjában. Véletlenül XXII. kerület szerepel, de értelemszerűen a XXIII.
kerületre kéri javítani. Röviden összefoglalja az előterjesztést.
Fuchs Gyula: Megkérdezi, hogy ki írta ki a pályázatot.
Tóth András: Válaszul elmondja, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium írta ki.
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Fuchs Gyula: Megkérdezi, hogy mennyi a pályázati összeg.
Tóth András: Válaszul elmondja, hogy pályázati összegről azért nem beszélnek, mert
sportpályák létesítésénél kizárólag a területet kell biztosítani, semmilyen önerő nincs. A
futókörnél kell 50 %-ot biztosítani. Ami még fontos, hogy úgy kell előkészíteni a területet,
hogy ha megtörtént a döntés és a szerződéskötés, onnantól 30 napon belül egy olyan sík
megfelelő terepet kell biztosítani, amire a Minisztérium által közbeszerzésen kiválasztott
beruházó hozza oda és helyezi el a sporteszközöket, kész létesítményt ad át az Önkormányzat
tulajdonába. A kerékpárút melletti helyszínnél lehet olyan saját önerős költség, ami a
tereprendezéshez szükséges. Arra a területre fotót is készített. Az összes többi helyszínnél
bármikor el lehetne helyezni az eszközöket, mert olyan sík, megfelelő terepviszonyok vannak
már most is.
Fuchs Gyula: Megkérdezi, hogy abba nincs is beleszólás, ha nyernek a pályázaton, akkor egyegy adott területre milyen mennyiségű és milyen gépeket tesznek ki.
Tóth András: Valóban ebben nincs beleszólásunk.
Orbán Gyöngyi: Amint a pályázati kiírás megtörtént, sokan a kerületből megkeresték
képviselők és a lakosság is, hogy ezt a lehetőség ne hagyják ki, ezért kérték, hogy egy
rendkívüli ülésen a határidő miatt ezt tárgyalják meg. Úgy gondolja, ha teljes mértékben
államilag támogatott projektről van szó, akkor ezt a lehetőséget nem szabad kihagyni.
Tóth András: Elmondja, hogy a sorrendről is dönteni szükséges. Ha nem az összesre nyerünk
pályázatot, akkor fontos a sorrend, mert a kiíró a felállított sorrendet prioritási sorrendként
kezeli.
Preklerné Marton Ilona: Megkérdezi, hogy az anyagban leírt „előállított sportparkok
ellenérték nélkül az Önkormányzat vagy a Magyar Állam tulajdonába kerülnek” ez annak a
függvénye, hogy kinek a tulajdonában van a földterület?
Tóth András: Igen, de a javasolt helyszínek mindegyike 100%-os önkormányzati tulajdonban
van.
Preklerné Marton Ilona: A javasolt helyszínek között szerepel a Dobó utcai játszótér.
Újtelepen, az egyik játszótéren ilyen eszközök fognak kihelyezésre kerülni. Megkérdezi, hogy
ennek a beszerzése megtörtént-e.
Tóth András: Folyamatban van. A szerződést megkötötték, szeptember végére várható.
Orbán Gyöngyi: A szerződést megkötötték. Mivel az már egy folyamatban lévő projekt, saját
pénzből fog megvalósulni, de a többi helyszíneken tudják ezeket létrehozni.
Tóth András: Ez is kizáró ok. Ha már van egy folyamatban lévő ügy, akkor erre nem lehet
pályázni.
Egresi Antal: Megkérdezi, hogy a játszóeszközök egy zárt, bekerített területre fognak-e kerülni
vagy sem. Pl. az Ugarszél utcánál van kijelölve egy ilyen elhelyezés, de ott még
kamerarendszer sincs kiépítve és erdő mellett található, esetleg gondot fog jelenti a megóvása.
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Tóth András: A pályázat keretében kizárólag a sporteszközök létesítéséről van szó. Szintén
egy kapcsolódó elvárás a pályázat kiírójától, hogy 5 évig karbantartani, őrizni, óvni,
gondoskodni kell az Önkormányzatnak ezeknek a sporteszközöknek az állapotáról. Ez külön
döntést igényel, hogy az Önkormányzat - ha a pályázaton nyerünk, akkor szabadon hagyja,
vagy milyen módon biztosítja a karbantartás feltételeit.
Egresi Antal: Ezért javasolja a Bizottságnak, hogy 1. helyre a Dobó utcai játszóteret tegye,
hiszen az be van kerítve.
Orbán Gyöngyi: Képviselő Úr kérését támogatja. Felhívja a figyelmet arra, hogy a sorrend
kialakításánál vegyék azt figyelembe, hogy hol létezik már ilyen park. A Duna-parti részen két
ilyen játszótér kialakítása is fel van sorolva. Úgy gondolja, hogy nem célszerű ezeket a
helyszíneket első vagy második helyre tenni, hiszen egyrészt az őrzés szempontjából problémás
hely, másrészt már a Tündérkertben léteznek ilyen eszközök. Azért került Orbánhegy és a
Taling utca is kijelölésre, hogy azon a részen is olyan fejlesztést tudjanak véghezvinni, ami a
lakosok számára is pozitív eredményt hozhat. Úgy gondolja, ha nyernek a pályázaton, akkor az
Önkormányzat már megteheti azt, hogy egy kerítéssel az adott területet lekeríti.
Fuchs Gyula: Megkérdezi, hogy a zárva tartás azt jelenti, hogy valaki ki fogja nyitni és be
fogja zárni? A legjobb lenne, ha mindenféle védelem nélkül tudná használni a lakosság. A
meglévő játszótereket lehet-e bővíteni ezekkel az eszközökkel?
Tóth András: Játszótereket igen, de sportpályát nem lehet.
Mizák Zoltán: Ő is támogatja azt, hogy ne olyan helyen valósítsanak meg játszóteret, ahol már
van, hanem ott, ahol még nincs. Véleménye szerint elsőként parlagterületekre kellene
játszóteret elhelyezni. Ő sem támogatja a bekerítést, mert elsőként a kerítést fogják elvinni,
hanem inkább kamerás vagy bármilyen más biztonságtechnikát kellene erre alkalmazni.
Megkérdezi, hogy melyek azok a területek, ahol a legnagyobb szükség lenne elsődlegesen
kialakítani sportparkot.
Tóth András: A felállított sorrend egy szakmailag átgondolt sorrend.
Tüskés Józsefné: Elmondja, hogy Főépítész Úr véleményével ért egyet. Kéri, hogy elsők
között szerepeljen a Házikert utca. A védelemmel kapcsolatban elmondja, hogy az országban
sok helyen járt és megnézte a játszóparkokat. Sehol nem volt bekerítve, mindenhol kamera volt
található és jó állapotban vannak a játszóterek. Ő is egyetért azzal, hogy a kerítést fogják
elsőként elbontani.
dr. Laza Margit: Ha sorrendet is kér a pályázat, akkor annyival kell módosítani a határozati
javaslatot, hogy – egyben rangsorban – mondatrész szerepeljen és utána kell a sorrendet
felállítani.
Tüskés Józsefné: Kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel javaslatát a helyszínek
elfogadására az alábbi sorrendben. Megállapítja, hogy a Bizottság 6 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 63/2016. (VII.29) határozata
a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program nevű pályázaton való részvétellel
kapcsolatos döntéséről
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A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
pályázatot nyújtson bel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Szabadidős – Egészség
Sportpark Program nevű pályázati felhívásra az alábbi felsorolású helyszín első helyen kerüljön
elhelyezésre:
- Budapest XXIII. kerület, Házikert utca 187285/4 hrsz. („D” típus)
Tüskés Józsefné: Kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel javaslatát a helyszínek
elfogadására az alábbi sorrendben. Megállapítja, hogy a Bizottság 6 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 64/2016. (VII.29) határozata
a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program nevű pályázaton való részvétellel
kapcsolatos döntéséről
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
pályázatot nyújtson bel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Szabadidős – Egészség
Sportpark Program nevű pályázati felhívásra az alábbi felsorolású helyszín második helyen
kerüljön elhelyezésre:
- Budapest XXIII. kerület, Török utca 37. 184044 hrsz. („C” típus)
Tüskés Józsefné: Kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel javaslatát a helyszínek
elfogadására az alábbi sorrendben. Megállapítja, hogy a Bizottság 6 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 65/2016. (VII.29) határozata
a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program nevű pályázaton való részvétellel
kapcsolatos döntéséről
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
pályázatot nyújtson bel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Szabadidős – Egészség
Sportpark Program nevű pályázati felhívásra az alábbi felsorolású helyszín harmadik helyen
kerüljön elhelyezésre:
- Budapest XXIII. kerület, Felső Duna sor 184927, 184928 hrsz. („B” típus)
Tüskés Józsefné: Kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel javaslatát a helyszínek
elfogadására az alábbi sorrendben. Megállapítja, hogy a Bizottság 6 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 66/2016. (VII.29) határozata
a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program nevű pályázaton való részvétellel
kapcsolatos döntéséről
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
pályázatot nyújtson bel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Szabadidős – Egészség
Sportpark Program nevű pályázati felhívásra az alábbi felsorolású helyszín negyedik helyen
kerüljön elhelyezésre:
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- Budapest XXIII. kerület, Taling utca 196197/22 hrsz. („D” típus)
Tüskés Józsefné: Kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel javaslatát a helyszínek
elfogadására az alábbi sorrendben. Megállapítja, hogy a Bizottság 6 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 67/2016. (VII.29) határozata
a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program nevű pályázaton való részvétellel
kapcsolatos döntéséről
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
pályázatot nyújtson bel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Szabadidős – Egészség
Sportpark Program nevű pályázati felhívásra az alábbi felsorolású helyszín ötödik helyen
kerüljön elhelyezésre:
- Budapest XXIII. kerület, Szentlőrinci út 185448 hrsz. („D” típus)
Tüskés Józsefné: Kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel javaslatát a helyszínek
elfogadására az alábbi sorrendben. Megállapítja, hogy a Bizottság 6 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 68/2016. (VII.29) határozata
a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program nevű pályázaton való részvétellel
kapcsolatos döntéséről
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
pályázatot nyújtson bel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Szabadidős – Egészség
Sportpark Program nevű pályázati felhívásra az alábbi felsorolású helyszín hatodik helyen
kerüljön elhelyezésre:
- Budapest XXIII. kerület, Felső Duna sor 185965 hrsz. („B” típus)
Tüskés Józsefné: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. II., III. és IV. pontjának
elfogadását a bizottság által elfogadott sorrenddel és azzal a módosítással, hogy a XXII.
kerületet XXIII. kerületre javítsuk és az „egyben rangsorban” szövegrésszel egészítsük ki.
A bizottság 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az
alábbi határozatot hozta.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 69/2016. (VII.29) határozata
a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program nevű pályázaton való részvétellel
kapcsolatos döntéséről
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
I.
nyújtson be pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Szabadidős –
Egészség Sportpark Program nevű pályázati felhívásra az alábbi helyszíneken - egyben
rangsorban - sportparkok létesítésére:
- Budapest XXIII. kerület, Házikert utca 187285/4 hrsz. („D” típus)
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II.

- Budapest XXIII. kerület, Török utca 37. 184044 hrsz. („C” típus)
- Budapest XXIII. kerület, Felső Duna sor 184927, 184928 hrsz. („B” típus)
- Budapest XXIII. kerület, Taling utca 196197/22 hrsz. („D” típus)
- Budapest XXIII. kerület, Szentlőrinci út 185448 hrsz. („D” típus)
- Budapest XXIII. kerület, Felső Duna sor 185965 hrsz. („B” típus)
adja meg a tulajdonosi hozzájárulását a sportparkok létesítéséhez a Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat tulajdonában álló 196197/22, 185448, 187285/4,
184927, 184928, 185965 és 184044 hrsz.-ú ingatlanokra.

III.

hatalmazza fel a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a Képviselőtestületi döntésnek megfelelően kitöltött adatlapot és nyilatkozatot aláírja.

IV.

kérje fel a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében tegye meg a szükséges
intézkedéseket.

Tüskés Józsefné: További kérdés és hozzászólás hiányában minden jelenlévőnek megköszöni a
részvételt, az ülést 09.06 perckor bezárja.
K.m.f.

A jegyzőkönyvet jóváhagyólag aláírom:

Tüskés Józsefné
elnök

Sinkovics Krisztián
bizottsági tag

A jegyzőkönyvet készítette:
Ádámszki Szilvia
titkár

