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ELŐTERJESZTÉS 

Mozgássérült játszóeszközök elhelyezéséről 
 

A Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) 

következő kéréssel fordult Biatorbágy Város Képviselő-testületéhez: 

Az Egyesület jótékonysági koncertet szervezett 2018. június 2-án, amely bevételének 

összegét elsősorban „kerekesszékes-babakocsis” hintára szeretnék fordítani. A jótékonysági 

koncert bevétele és az adománydobozokba került támogatások összege 456 700,- forint. 

Mivel az összegyűlt adomány nem volt elég a kitűzött cél megvalósításához, ezért 2018. 

szeptemberében az Egyesület Biatorbágy Város Képviselő-testületéhez fordult anyagi és 

erkölcsi (kivitelezési, engedélyeztetési stb.) támogatásért. A kérelmükhöz csatoltak több 

variációt a kerekesszékes hintáról. Az Egyesület elsősorban, a körbe forgó hinta 

megvalósítását ajánlotta. Véleményük szerint a körbe forgó hintát kedvezőbb áron lehet 

beszerezni, valamint az integráció érdekében ezen a hintán együtt tud a sérült és az 

egészséges gyermek is játszani. Az Egyesület a játszóeszköz elhelyezése tekintetében a 

Füzes-patak parti pihenőparkot jelölte meg. 

2019-ben a terv megvalósulása nem történt meg, mivel Biatorbágy Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottságának 155/2018.(IX.18.) határozata alapján, 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta Kerekesszékes hinta telepítéséről szóló előterjesztést és elfogadásra javasolja 

a „B” jelű határozati javaslatot, mely szerint: „Biatorbágy Város Képviselő-testülete nem 

támogatja költségvetési keretösszeg hiányában a Kerekesszékes hinta telepítését.” 

 

2020-ban, a Képviselő-testület az Angyalfia vásáron összegyűjtött 744.000,- Ft adománnyal 

támogatta az Egyesület elképzelését, így már összesen 1 200 700,- Ft-ot tudnak a nemes 

célra fordítani, amely rendelkezésre áll az Egyesület folyószámláján. 

 

Megkeresésükben kérik a Polgármester Urat és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 

játszóeszközzel kapcsolatos terveikről és lehetőségekről tájékoztassák az Egyesületet. 

 

Műszaki osztály szakmai javaslata: 

Biatorbágy jelenleg nem rendelkezik olyan játszótérrel, ahol integrált játszóeszközök 

találhatóak. Az integrált játszóeszköz annyiban különbözik a hagyományostól, hogy 
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megteremti a feltételeket az ép, valamint a mozgáskorlátozott, látássérült, hallássérült, 

értelmi sérült és autista gyerekek közös játékához. A speciális játszóeszközök telepítésének 

egyik alapvető feltétele az akadálymentesség. Parkolóhelyek kialakítása a játszótér 

bejáratához közel, személygépkocsik és lehetőség szerint kisbuszok (szállítószolgálat) 

részére is. Fontos, hogy a parkolóból a játszótér bejáratáig is legyen előre jelzett, kijelölt 

akadálymentes útvonal. 

Megvizsgálva a fenti szempontokat, valamint a jelenlegi játszótereket, megfelelő 

tereprendezést követően integrált játszóeszköz fogadására alkalmassá tehető a Fő téri 

játszótér, ahol burkolt felület kialakítására lenne szükség és egy helyen történő 

szintkülönbség kiegyenlítésre. 

A munkálatokhoz hozzávetőlegesen még minimum 5.000.000,- forintra lenne szükség, a 

meglévő összeghez. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztésben foglaltak alapján hozza meg 

döntését. 

 

Biatorbágy, 2022. június 17. 

 
Tarjáni István 
Polgármester  

 
 
 
 
Mellékletek:  Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesületének levelei 
  

 



HATÁROZATI JAVASLAT 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022.(VI. 30.) határozata 

Mozgássérült játszóeszközök elhelyezéséről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a mozgássérült 
játszóeszközök elhelyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Biatorbágy Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy egy darab mozgássérült 
játszóeszköz elhelyezése a Fő téri játszótéren megtörténhet, melynek megvalósítását 
a 2022. évi költségvetésben a játszótér fejlesztési keret terhére ……………………,-Ft 
összeggel támogatja. 

 
Határidő: folyamatos 

Felelős: Tarjáni István polgármester 

Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály 

 

 

 Tarjáni István s.k. dr. Hajdu Boglárka s.k. 
 polgármester jegyző 

 
 





 

 

 

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal 

Tarjáni István Polgármester Úr és Képviselő Testület részére 

2051 Biatorbágy, Baross G.u. 2/a 

 

 

Tárgy: Támogatás kérés, „Kerekesszékes-babakocsis hinta” felállításához 

 

 

Tisztelt Tarjáni István Polgármester Úr és Képviselő Testület!  

 

 A Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete 4 éve a megújulás útjára lépett. 

Azóta rendezvényeinken, rendszeresen fellépő előadóként köszönthettük Proksa Zoltánt. Az Ő ötlete 

volt a jótékonysági koncert megszervezése, amelynek a kedvezményezettje a mi Egyesületünk lett. 

 Köszönettel elfogadtuk a felajánlást. Koncert teljes bevételét elsősorban „kerekesszékes-

babakocsis” hintára szeretnénk fordítani, amelyet a Füzes – patak parti pihenőparkba terveztünk 

felállítani. A beérkezett összeg függvényében terveztünk még integrált homokozót, libikókát és 

amőba játékot, de sajnos ez utóbbi tervünkre nem jössz össze elegendő anyagi fedezet.  

 2018.06.02-án megtartott Jótékonysági koncert bevétele és az adománydobozokba került 

támogatások összege 456.700.- Ft. Mivel az összegyűlt adomány nem elég a kitűzött célunk 

megvalósításához, ezért fordulunk Önökhöz anyagi és erkölcsi (kivitelezési, engedélyeztetési stb.) 

segítségért. Daczó Ervin, aki Önkormányzattal is szerződésben áll, támogatásáról biztosított 

bennünket, valamint Szabó Zoltán is (etyeki lakatos cég vezetője).  

Kerekesszékes hinta több módon is kivitelezhető, ezekből párat mellékletben csatoltam. 

Megjegyzéskép szeretném elmondani, hogy a körbe forgó hintához talán anyagilag is kedvezőbb áron 

hozzá lehet jutni, valamint ha az integrációs részét nézzük, ezen a hintán együtt tud a sérült és az 

egészséges gyermek is játszani, míg a le-fel működő hintát csak a kerekesszékes tudja használni, ezért 

mi elsősorban, a körbe forgó hinta megvalósítását ajánlanánk.  

Megértésüket és támogatásukat előre is köszönjük! Várjuk szíves visszajelzésüket! 

 

Biatorbágy, 2018.06.21 
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