
t5/
/ JDLO

Kdsz lt a 2020. mdrcius lB. nopjdn tartandd kdpviselS+estAlefi ldsre
Kdszitette : Dr. Lukdcs Titanilla Vagtonhasznos[tdsi Irodavezetd

Jdrmay Katalin Kdrnyeze\ddelmi Irodavezet6

Tdrgy: Tulajdonosi hozziij6rul6s kibocsiit6sa a 1162 Budapest,
T6th Ilonka t6r alatti befogad6 jitszotdr kidpit6se ds

onkorm6nyzati tulajdonba v6tele t6rgy6ban

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Az dnkorm6nyzat tulajdon6t kdpezi a Budapest XVI. 114692 hrsz-it 6s 1 14709 hrsz-ri, termd-
szetben a I 162 Budapest, T6th Ilonka t6r (All6s u. 31. ds Monoki u. 30-32. szirn) alatti kivett
be6pitetlen teriilet megnevezdsri forgalomk6ptelen ingatlanokon tal6lhat6 j6tsz6t6r. (1. sz.

mell6klet)

Mindehhez az Onkorm6nyzat r6szdr6l sztiksdges lenne a felajanlis elfogad6sa 6s mrik<idtet6-

s6nek vrillal6sa. A k6sz j6tsz6teret a Szerencsej6tek Zrt. kdzdrdekri kdtelezettsdgv6llal6s jog-

cim6n adnd 6t iizemeltetdsre az Onkormdnyzat rdsz6re.

A Szerencsej6t6k Zrt. felajrinldsrinak t6mogat6sa esetdn a tisztelt Kdpvisel6-testtiletnek hata-

roznia kell a beruhiiz6s meginditdsrihoz sztiksdges tulajdonosi hozzAjiltlis kibocsdtdsar6l.

Ennek birtok6ban a Szerencsejiit€k Zrt. a kivitelez6sre vonatkoz6 pttlytLzati etj6rrist lefolytatja.

A kivitetezo kivdlaszt6s6t kdvetoen kerillne meghat6roz6sra a beruhrizds drt6ke, kdsziilne el a
jittsz6ter kciltsdgkalkulici6ja 6s kiviteli terve. Ennek ismeret6ben - k6s6bbi til6s6n - ddntene a

Kdpviselo-testi.ilet a vonatkoz6 meg6llapodiis targyaldsrir6l, a jirtsz6tdr mriszaki 6tad6s-

atvdtetlel tdrt6n6 tulajdonba v6teldr6l ds j6v6beli tizemeltet6s6rol, a h6romoldahi 6tad6s-

6tv6teli eljar6s lebonyolit6s6r6l, valamint a j6t6ll6s 6s szavatossdgi jogok onkormdnyzatra
tdrtdno 6truh6ziisiir6l.

BUDAPEST F6VAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT
ALPOLGARMESTERE

A Szerencsej6t6k Zrt. (sz6khely: 1015 Budapest, Csalog6ny u. 30-32.; Cg.: 01-10-041628)
2020.03.03. nap16n azzal a k6relemmel fordult hozz6nk, hogy az Onkorm tnyzat engeddlyez-
ze felajrinl6s6nak megval6sit6s6t, mely szerint a jelenlegi j6tsz6tdr hely6n ,,A jdt6k 5sszek6t"
program keretdben, fgynevezett befogad6 (integr6lt) jritsz6teret ldtesitene saj6t k6lts6g6n,
majd azr tdritdsmentesen ltadnb az onkormSnyzat tulajdon6ba. A Szerencsej6t6k zrt. 6ltal,
ezen program keretdben eddig megval6sitott j6tsz6tereken a fogyatdkoss6ggal dto gyermekek

6p tirsaikkal kdzdsen tudnak jiitszani. (2. sz. melldklet)

A j6tsz6tdr 6pit6sdnek minosdgbiztosf tris6t 6s szakmai tanricsaddsiit a Mozgriskorl6tozottak
Budapesti Egyesiilete v6gezne, amely szervezet adja ki az inkluziv jritdkelemeke vonatkoz6

szak6rt6i igazol6st, tov6bb6 feliigyeli, hogy az egyetemes tervezds iriinyelvei 6rv6nyestljenek
a befogad6 jdtsz6t6r megval6sit6sa sor6n. A jdtszbtdr tartalmi fel6pit6s6t 6s tematik6j6t a pro-
jekt sorrin a Szerencsej6t6k Zrt. folyamatosan egyeztetnd az 5nkorminyzatlal. Az 6pitkezds

mtiszaki ellen6ri munk6j6t a Szerencsej6t6k Zrt. adott teriilete v6gezn6. Az dpit6s megkezddse

et6tt a lAtvan),terveket a Szerencsejatdk Zrt. megktildend j6vrihagyrisra az onkormiinyzat 16-

sz6re.
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Az Onkormrinyzat vagyonrir6l 6s a vagyont6rgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorldsar6l sz6-
16 2412009. (VI. 25.) rendelet 14. g (7) bekezd6se szerint:
"Ha bdrmely 1)aglontdrg) tulajdon- vagt haszndlati jogdr6l az Onkormdnyzat javdra ingte-
nesen vag) kedvezmdnyesen lemondlak, a vag)on elfogaddsa vagt haszndlatba vdtele el6tt a
tulajdonosi vagt haszndl1i kotelezettsdgek dves vdrhati becstih asszegdt a dontdshozb tudo-
mdsdra kell hozni"

Tekintettel ana, hogy nevezett ingatlan jelenleg is j6tsz6t6rkdnt tizemel, igy annak most is
vannak fenntart6ssal j6r6 dtland6 kdlts6gei, amely 2019-ben 6ves szinten 1.321.920,- Ft dsz-
szeget jelentett. Ezen k<iltsdg a beruhiiz6st krivetoen nem vriltozik, teh6t a jelenlegi r6fordit6-
son feliil tdbblet kiadrissal az t1 j6tsz6ter iizemeltetdse nem j6r.

A trirsadalmi felel<iss6gvrillal6s keretdben finanszirozott befogad6 jltsz6tenel kapcsolatosan
azonban sziiksdgessd viilnak olyan beruh6zdsi elemek, amelyeket a Szerencsej ttdk 2rt. rcm
finansziroz, de a teljes 6rt6kii j6tsz6t6r megval6sul6srihoz elengedhetetlenek:
- A parkol6k egy rdszdb6l a jirtsz6t6r kcizvetlen akad6lymentes megkdzelithet6s6gdnek bizto-
sit6sa (a parkol6k egy rdszdnek akad6lymentesitds6vel);
- A jiitsz6tdr kerit6senek cserdje:
- A jdtsz6t6ren a szomsz6dos telek esztdtikailag el6nl.telen t6mfal6t kitakar6 n<ivdnyzet 6s a
jritsz6t6r tervezett tematik6j6hoz ("zrildsdges kert") igazod6 kiemelt friszern<ivdnyes rlgy6s
l6tesit6se.

A fentieke kalkul6lt kdltsdgbecsl6s szerint brutt6 3.200.000,- Ft saj6t fornisri beruhi26sra lesz
sziikseg. Az eh}ez sziiksdges forrds Budapest Foviiros XVI. kertileti Onkorm6nyzat Kdpvise-
l6+esttiletdnek az Onkormdnyzat 2020. 6vi kcilts6gvetdsdr<il sz6l6 112020. 0.24.) 6nkor-
m nyzati rendelet6nek 5. melldklet 57. sor6ban "Polgdrmesteri fejleszt6si cdltartal6k" eloi-
r6nvzaton rendelkez6sre 6ll.

Magyarorsz6g helyi 6nkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. dvi CLXXXIX. tdrvdny 42.$ 16. pontja
szerint:

,,42. S A kdpvisel6-testiilet hatdskordbdl nem ruhdzhatd dt:
16. a helyi ankormdnyzati vagyon tulajdonjogdnak a 108. $ szerinti ingtenes dtruhdzdsdra
vag) nemzeti vag)on tulajdonjoganak ingtenes d\dteldre vonatkozi danfts; "

Ezuton kdrem a tisztelt K6pvisel6testiiletet, hogy a beruhiiziis megval6sitdsdhoz, valamint
tdritdsmentes tulajdonba v6teldhez sziveskedjen a tulajdonosi hozzAjini{st a Szerencsejiit6k

Lrt. r€szdre megadni.

Hatfrozati javaslat: Budapest Fovdros XVI. keriileti Onkormrlnyzat K6pvisel6-
testiilete irgy ddnt, hogy elvi jelent6sdgLi, elozetes tulajdonosi
hozzitjtnulist ad a Szerencsej6t6k Zrt. (szdkhely: 1015 Budapest,

Csalog6ny u. 30-32.; Cg.: 01-10-041628) rdszdre Budapest XVI.
114692fus2-t es 114709 hrsz-r.i, termdszetben a 1162 Budapest,

T6th Ilonka t6r lAlhs u. 3 l. 6s Monoki u. 30-32. sz6m) alatti ki-
vett be6pitetlen tertilet megnevez6sii forgalomkdptelen ingatla-
nokon ,,A j6tdk dsszekdt" program keret6ben megval6sitand6
befogad6 j 6tsz6tdr l6tesit6sdhez.

A K6pviselo-testiilet egyr-ittal felhalalmazza a Polgiirmestert
ezen elvi j elentosd gii, elozetes tulaj donosi hozzaj arul{s al6ir6s6-
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ra azzal, hogy a megval6sit6shoz szilksdges k6lts6gkalkul6ci6t,
kiviteli tervet 6s az egytittmiikdd6si megdllapodAs tervezet6t a
K6pvisel6+estiilet kdsribbi til6s6re terjessze be ddnt6shozatalra.

A megval6sit6shoz sziiksdges brutt6 3.200.000,- Ft saj6t beruh6-
zrishoz sziiksdges forrils Budapest F6vrlros XVI. keriileti 0n-
kormdnyzat K6pvisel6-testtiletdnek az Onl<ormanyzat 2020. 6vi
kdltsdgvet6s6r6l sz6l6 112020. (1. 24.) dnkorm6nyzati rendelet6-
nek 5. melldklet 57. sordban "Polgdrmesteri fejleszt6si c6ltarta-
l6k" eloirrinyzaton rendelkez6sre 6lt. A Kdpviselo-testtilet felk6ri
a Polgermestert, hogy a 2020. 6vi kdltsdgvetds soron kdvetkez6
m6dositdsakor az drintett el6irdnyzatok rendezdsdr6l gondos-

kodjon.

Hat6rido a tulajdonosi hozzi\6rul6s kiad6stlra: 2020. m6jus 31 .

Felel6s: Kov6cs P6ter polgdrmester
(Elfogad6sa egyszeni sz6tdbbs6get igdnyel)

Budapest, 2020. mrircius 5.

Mell6kletek:
l. sz. melldklet: tulajdoni lap
2. sz. melldklet: a Szerencsej6tdk Zrt. megkeres6se
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Tdrvdnyessggi szempontb6l megfelelo :
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Trirryal6sra kijeltilt Bizottsrig: Gazdasigi 6s P6nziigyi Bizottstlg
Keriiletfejleszt6si 6s Uzemeltet6si Bizottsdg
Kiirnyezet-6s Klimav6delmi Bizottstig
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MARKETIN G ES KOMMUNI(ACIO5 IGAZGATOSAG

s22020/003584-001

I(ovdcs P6tcr'
polgrirrncstcr frr r6sz6rc

Iludapest F6vdros XVI. keriileti dnl<ornrtlnyzat
I 163 Budapest,
Havashalom utca 43.

T{ rgy: Befogad6 jdtsz6t6r-dpft6si pr.ogram

A Sze ren cs ej 6 t6k Zrt. (101
tovdbbiakban: Szerencsej6tCl< Zrt
Tisztelt Polgdl'mester Ur.hoz.

5 Budapest, Csalogdny u. 30-32.; Cg.: 0l-10-041628;
) I<CpviseletCben eljArva az al6bbiak t|rgyiban fordulok

A Szerencsej6tdl< Zlt. nevdben szer.etndnl< kezdemCnyezni ,,A jAt6k tisszel<iit!', pr.ogram
keret6ben egy rin. bcfogad6 j6tsz6f6r 6pltdsdt a XV]. keriiletben a nemzeti lott6t6rsasdg
lelajdnl6sdban. A program keletdben eddig tisszesen nyolc jAtsz6teret Cpitetttlnk az elmirlt
hdrom 6vben, nCgy vid6ki is nCgy budapesti helyszfnen, 6s 2020 folyamdn tovdbbi hat
l6tesftmCny rnegval6sltdsdt tewezzl)]< saj6t er.6fondsb6l. A Szerencsej6tdk Zrt, kiemelt
tr{r'sadalmi felel6sscgvdllakisi iigydnel< tartja a fogyat6lcossdggal dlo gyermekek tdrsadalmi
integrdci6j6t, orszdgos pr.ogramjainkkal hozz6j6ru)unk a t6rcadalom sz6les k6ril
szem ldletform6l6sdhoz 6s a tudatoss6g ndvelds6hez a teriiletdn. Ennek egyit< kiemelt
plojektjekdnt ,,Naglkardcsony" sorsjegyeink bevdtelCbdlj6t6kosainl< bevonds6val indltottLrk el
befogad6 jdtsz6tdr'-Cpitdsi tevikenys6giinl<et, 6s bdvftjtll< tovdbb idCn is.

A jritsz6tereken a fogyatdkoss6ggal 616 gyermelcek Cp tdrsaikl<al kdz6sen tudnak j6tszani. Az
egyetemesen tervezell j6tsz6terek: befogad6, inkluzlv, mindenki szd;md;ra lervezett
j6tsz6terekkdnt nenr pusztdn akad6lymentesitdsi megold5sokat ker.es6, hanem proaktiv
gondolkod6sm6dot felt6telez6 tervezdsi nret6dussal ldtrehozott projektek, ahol a gyermelcek az
egyi.itt jAtszds dhninydn keresztiil v6lhatnal< elfogad6, nyitott feln6ttel(l<i. A j6tsz6tereken
megjelen6 inkluziv .l6tsz6tdli elemek olyan, az egytitt j6tsz6s lehet<isdgdt biztosft6 j6t6kok,
anrelyeh nem feltdtlontil specidlis l<ialal<itrlsiak, de hozz{fdrhet6 j6t6kilmdnyt biztosftanal<,
nregfelelcl eszkdzkik6pz6ssel, burlcolattal, megl<dzelftdsi feliilettel, akaddlymentes kdzlekeddsi
pontok l6tlehoz6s6val.
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A jdtsz6tCL dpftCsCvel kapcsolatos l<6ltsdgel<et a lott6tdrsasdg fedezi, a terUletet az
Onkolmdnyzat jeltili ki Cs biztositja. A jdtsz6tCr tBrtalmdt egyiittesen alal<ltjuk l<i az
Onkormdnyzattal, Cs kifejezetten a helyszlrue gyArtatjuk az eszkdzdket rnagyar gydrt6cdggel,
termCszetesen folyamatosan egyeztetve az lrkorminyzattal. (A Szer encs eifitdk Lfi,,,A j6tdk
dsszektitl" prograrnj6nak lefi'dsa elClhet6 vide6kkal, linkekkel a k6vetkez6 helyen:

Jelen lcveliinl<l<el a hivatalos l<apcsolatl'clv6tclt 6s ,,A jdtdk t sszcl(Ot!" progrum l<orctdbcn
befogad6 jfhz6t6r XVI. kcriilet, T6th Ilonka tdrcn tiirtdnri 6plt6s6t a Szercncsejrltdk Zrt.
dltal ttirt6n6 l<ivitclcz6sben ds fclaj6nhisdban nrcgcrdsftjtik, 6s k6rjiik T. I'olgrlrmcstcr
Urat, hogy a jritsz6t6r hivitelez6sdhez kapcsol6ri6 folyamatban az Onkormdnyzat
k6zlcm{iktiddsdt 6s cgylittmiihtid6sdt biztosftnni sz(veskedjen.

Az elkCsztilt befogad6 j6tsz6terct k<izdrdekfi l<dtelezettsdgv6llal6s jogclmdn rulltzzuk 6t az

Onkormdnyzatra. A befogad6 j1tsz6ter onl<onndnyzat 6ltali tulajdonba vdtel6r'e Cs jdvobeli
iizemeltet6s6re vonatkoz6 k<itelezetts6gvdllaldst, valarnint a program egy6b elerneit - lcijltinds
tekintettel a j6t6ll6s 6s szavatoss6g 6truhdz6sdt - egyuttmiikoddsi meg6llapod6s keretCben

kivdnjunk rendezni az 0nkolmdnyzattal.

I(6rjtik, T. Polg6rmester Urat, hogy az Onkolmdnyzat l(ipvisel6+estiilete eld terjeszteui
szfveskedjen a belogad6 j6tsz6t6r'6pitdsi prograrn keretdben tett felaj6nlAsunkat, kdrve a

I(dpviseld-testiilet felhatalmaz6s6t an'a, hogy T. Polgdrmester Ur a j6tsz6t6r heiyszindne)<

kijeldl6sdben, valamint a Szerencsej6tdk Zrt.-vel megkdtdsre keltil6 egy0ttmrlkriddsi
megdllapodds egyeztetdsi eljdrds6ban Cs aklfi'6srlban elj6r'hasson, tovribbd kdlve a I(ipvisel6-
testiilet ddntdsdt an6l, hogy az 0nl<onn6nyzat kdtelezettsdget vAllal az elkdsztilt befogad6
jdtsz6tdr miiszaki 6tadds-6tvdtellel tdrtdn6 tulajdonba vdtelre dsjciv6beli iizemeltetdsdre.

Budapest,2020.?#*fpi
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Befogad6 jdtsz6t6r 6plt6si program
,,nem az afonlos, ami elvdlaszt, hanem ami dsszekdt"

. helyszinparam6tereinekmegismerdse

. ajdnlatk6r6s m6dja
- a Szerencsejrit6k Ztt. 6ltal meghatdrozott m[iszaki tartalomra
- aj6nlatk6r6s a tematika, rrifordithat6 tisszeg, illetve a helyszin ismeretdben tOrtdnik

. egyiittmiiktid6 partnerek megkeres6se a SzerencsejAt6k Zrt. 6ltal (igdnybev6teli.ik esetdn
egyiittmiikOd6sei me96llapod6s megkOt6se)
- Foryat6kos Emberek Szervezeteinek Tan6csa, Mozg6ssdrilltek Budapesti Egyesiilete, fiiggetlen

min<is6gellen5rz6 szervezet (a kivitelezds sor6n / befejezds6t kdvet6en)

2. A v:illalkoz6 kivdlaszt6srinak folyamata, szerz6d6sktit6s a v6llalkoz6val
. a kivitelezdsi szerzod|st a Szerencsej6t6k Zrt. k<iti meg a v6llalkoz6val, mely tartalmazza a beruhAzis

rdszletes leirisit 6s l6nyeges elemeit
. miiszaki tartalom r6szletes meghaterozAsa, r6szletes kdltsdgvet6s, garancia (ut6-feliilvizsg6lat, j6t6ll6s,

szavatossAg gyakorl6sa a mindenki tulajdonos 6ltal)

3. A kivitelez6s megkezd6se el6tt egyiittmiiktid6si megillapod:is al6irisa az 6rintett Onkorminyzattal
(legk6sobb a v6llalkozisi szerz6d{s megkotdsdvel egyidejiileg)
. a kdpviselotesttileti hat6rozat alapj6n - felhatalnrazas 6s ktite Iezetts6gv6llal6s
. az Onkorm6nyzat ellzeles kcitelezetts6gvrillal6sa a l6tesitm6nynek a miiszaki 6tad6s-6tvdtellel

egyidoben tdrtdn6 tulajdonba vdtel6re
. az OnkorminyzaLiizemeltetdshez kapcsol6d6 kdtelezettsdgeir6l

4. Kivitelez6s
. a kivitelez6s folyamatos nyomon kOvetdse, munkaffzisok ellen6rz6se

5. A jitsz6t6r miiszaki 6tadris-6tv6tele, tulajdonba 6s birtokba adisa
. a mriszaki atadas-6w6tel lebonyolitrisa mindh6rom f6ljelenl6t6ben, esetleges j avitisok
. az ltadbshoz sziiks6ges dokument6ci6k ,dsszerillitisa (egyz6k0nyv, garancia, minos6gi megfelel6st

igazo16 dokument6ci6), sziiks6g eset6n
. a l6tesitm6n),nek az Onkorm:inyzat t6nyleges tulajdonba ad6sa a miiszaki Stadis-ritv6tellel egyidejiileg
. az egyes eszkozrik brutt6 6rt6k6nek meghat6rozisa a v6llalkoz6 ir6sban, c6gszeriien al6irt nyilatkozata

alapj6n
. a j6t6ll6si 6s szavatoss6gi jogokat az Onkorm6nyzat gyakorolja, kiildntis tekintettel, az itadbs-d;tvdtellel

eglidejfileg 6szlelt hibrik, hi6nyoss6gok jelzds6t, valamint az ut6-feltilvizsgrilati eljriris lebonyolitiis6ra

6. Ad6igazol6s
. az onkorm6nyzat az adoigazolest a ldtesitm6ny 6tv6tel6t kdveto legk6s6bb 30 napon beli.il kdteles

ki6llitan i (ad6vonzata - AFA- vet6si k6telezetts6s)
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A Befogad6 jdtsz6t6r 6pit6si program (a tovibbiakban: Program) c6lja
. a sdriilt gyermekek t6rsadalmi integrdcidj6nak el6segitdse

l. A Program el6k6szit6si szakaszdban az a16bbiakban sziiks6ges egyeztetni:. tamogatrs m6dja - kcizdrdekij kdtelezettsdgvallalas
. az 6nkorminyzattal ttirt6nd egyeztetds klildndsen az al6bbiakban:

- az Onkormiinyzat iital szervezett Cs esetlegesen finanszlrozott Programhoz kapcsol6d6 rnunkdk,
hatirid6k
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