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 ELŐTERJESZTÉS 
A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 2019. évi költségvetési előirányzat 

átcsoportosítási kérelméről 
 

 
A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde vezetője kérelemmel fordult Biatorbágy Város 
Önkormányzatának Képviselő-testületéhez a bölcsőde 2019. évi költségvetési előirányzat 
módosításának jóváhagyása céljából. 
(A dokumentum az előterjesztés melléklete.) 
 
 
Tekintettel arra, hogy a költségvetési szervek költségvetésének kiemelt előirányzatai közötti 
átcsoportosítás csak a Képviselő-testület engedélyével történhet, kérem a tisztelt képviselő-
testületet, alakítsa ki véleményét az intézmény előirányzat-átcsoportosítási kérelméről. 
 
Biatorbágy, 2019. november 19.  
 
 
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
 
 

 
  



 
Határozati javaslat 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2019. (XI. 28.) határozata 
 

A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 2019. évi költségvetési előirányzat 
átcsoportosítási kérelméről 

 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 2019. évi 

költségvetési előirányzat-átcsoportosítási kérelmét.  

A Képviselő-testület engedélyezi, hogy az intézmény elemi költségvetése a kérelemnek 

megfelelően módosításra kerüljön. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Pénzügyi Osztály 







 

 
Gólyafészek Bölcsőde 
2051 Biatorbágy, Szent István u. 2. 
Regős Zoltánné intézményvezető részére 
 
 

Tisztelt Intézményvezető Asszony! 

 

Kérésére az alábbi árajánlatot készítettük játszóeszközök telepítésére Gólyafészek Bölcsőde udvarán. 

A vállalási ár tartalmazza a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet követelménye szerinti - használatbavétel 
előtti - ellenőrzés díját, az ellenőrzési jegyzőkönyv- és az egyedi megfelelőségi igazolások kiállításának 
díját melyet független kijelölt (akkreditált minősítő) szervezet végez. 

Az ajánlatban szereplő játszótéri eszközök megfelelnek az MSZ EN 1176-os szabvány biztonsági 
követelményeinek és a 78/2003. (XI. 27.) rendelet követelményei szerint, a használatbavételt 
megelőzően Gyártói megfelelőségi nyilatkozatot állítunk ki. 

A vállalási ár tartalmazza az eszközök helyszínre szállításának költségét. 

Vállalási határidő: szerződés szerint. 

Fizetési feltétel: szerződés szerint. 

A játszótéri eszközök I. osztályú minőségben készülnek, a legkorszerűbb anyagok és alkatrészek 
felhasználásával, a játszótéri eszközök biztonsági követelményeit tartalmazó MSZ EN 1176-os 
szabvány, illetve a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 
követelményei szerint. 

A játszótéri eszközökre - rendeltetésszerű használat és megfelelően végzett ellenőrzés és 
karbantartás esetén - három év garanciát vállalunk. 

Korszerű és hatékony üzemeltetési rendszert bocsátunk megrendelőink rendelkezésre betanítással, 
melynek segítségével folyamatosan biztosítható a játszótéri eszközök megfelelő biztonsági szintjének 
fenntartása és a felügyelő szervek időben történő tájékoztatása, elvárásainak teljesítése. 
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Bruttó ár: 96 950 Ft 
 
 

       
 

 
SWPKT2001C  
Homokozó-vizező, átlátszó  (Terepasztal) 
1 db, 63x88 cm 
magassága: max. 53 cm 
Anyaga: műanyag 

2+  
3 - 10  

 

 
Ide kattintva megnézheti a termékcsalád teljes 
választékát: WEPLAY  
 

Ez a termék jelenleg nincs raktáron! 

 
Túlméretes! Szállítási költségről kérje ajánlatunkat. 

 
Amennyiben tetszik, kérjük ossza meg a Facebookon.  

Megosztáshoz kattintson ide!  
 

Trambulin - 96cm  

 
18.990 Ft (14.953 Ft + ÁFA)  
Cikkszám: 73920 
Kapható Fair Play Pontok:  190 
db 
Kedvencekhez adom  
Fair Play Klub ProgramAjándék termékek klub pontokért  
Fair Play Partner ProgramExtra kedvezmények Partner tagoknak  
Termékleírás  
Méret ø96 cm 
100 kg-ig terhelhető, 23 cm magas trambulin.  
 

https://www.horzrt.hu/img/n/swpkt2001cn.jpg
https://www.horzrt.hu/img/n/swpkt2001cn.jpg
https://www.horzrt.hu/lista.php?gyarto=36
https://www.horzrt.hu/lista.php?gyarto=36
https://www.facebook.com/share.php?u=https://www.horzrt.hu/nagykep.php?cikkszam_lnk=SWPKT2001C
https://fairplaytrade.hu/
https://fairplaytrade.hu/fair-play-klub
https://fairplaytrade.shoprenter.hu/fair-play-partner-program
https://www.horzrt.hu/img/n/swpkt2001cn.jpg
https://www.horzrt.hu/img/n/swpkt2001cn.jpg
https://www.horzrt.hu/lista.php?gyarto=36
https://www.horzrt.hu/lista.php?gyarto=36
https://www.facebook.com/share.php?u=https://www.horzrt.hu/nagykep.php?cikkszam_lnk=SWPKT2001C
https://fairplaytrade.cdn.shoprenter.hu/custom/fairplaytrade/image/cache/w900h500wt1/product/Trambulin%20-%20100cm%20-%2073920.jpg?lastmod=1569857009.1515062287


Bézs-piros csepphinta  
 

 
 
18.490 Ft  
Gyártó: INDIGO handmade  

Elérhetőség: 3 db raktáron 
Várható szállítás: 2019. november 22. 
Kívánságlistára teszem  
A Csepphinták igazi kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak hisz a ringatózás ellazító érzése 
minden gyermeket magával ragad. A fejlesztő hatása igazolt, a gyógypedagógusok terápiás 
foglalkozások során számtalan problémára használják. Újdonság a nagy tehebírású rugónk (25-
42kg-ig) mellyel hatalmas élmény a 3D mozgás.  

https://indigohandmade.cdn.shoprenter.hu/custom/indigohandmade/image/cache/w900h500wt1/product/csepphint%C3%A1k/B%C3%A9zs%20csepphinta.jpg?lastmod=1573035295.1557573978
https://indigohandmade.cdn.shoprenter.hu/custom/indigohandmade/image/cache/w900h500wt1/product/csepphint%C3%A1k/B%C3%A9zs%20csepphinta.jpg?lastmod=1573035295.1557573978
https://www.indigohandmade.hu/indigo-handmade-m-34
https://www.indigohandmade.hu/
https://indigohandmade.cdn.shoprenter.hu/custom/indigohandmade/image/cache/w900h500wt1/product/csepphint%C3%A1k/B%C3%A9zs%20csepphinta.jpg?lastmod=1573035295.1557573978
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