
 
Pilisborosjenő Község Önkormányzata 

 

         szám: ……/2020 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  

2020. szeptember 16-ai ülésére 
 
Tárgy: Javaslat Pilisborosjenő Bécsi út, Kövesbérci utca, Hegyalja utca által határolt területén 
kialakítandó pihenő-játszópark meghatározására. 
 
Előterjesztő: Külső Településrészek Bizottsága 
 

Készítette: Oláh Tibor jegyzői referens 
 
Előzetesen tárgyalja:  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 
 

A döntéshez egyszerű x  

minősített  többség szükséges. 

 
     
 
Az előterjesztés a honlapon közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
1 

                                                 
  Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 54. § meghatározása szerint javaslom megtárgyalni a Külső-településrész 

Bizottságának javaslatára a Bécsi út, Kövesbérci utca, Hegyalja utca által határolt területen 

kialakítandó pihenő-játszópark ügyét.  

 

A Bizottság megállapította, hogy a Pilisborosjenő, 3157 hrsz. alatt lévő, önkormányzati 

tulajdonú telek alkalmas lehet közpark/játszópark elhelyezésére. 

 

A játszópark létrehozásának indokai: 

- a faluülső településrészei jelenleg nem rendelkeznek közösségi hellyel 

- a jelenleg elhanyagolt állapotú terület gondozottá válna; 

- csak a fent nevezett területen egyre növekszik a lakosság, fiatal, már családot alapított vagy 

családalapítás előtt álló szülők költöznek ide – jelenleg közel huszonöt, kb. 0-12 év közötti 

gyermek él –, és számukra, illetve a többi családoknak sincs semmilyen szabadtéri közösségi 

tér, ahol szabadidejüket akár rendezett, kulturált körülmények között eltölthessék. 

 

Amennyiben a tervezett pihenőpark megvalósulna az 

- javítaná az itt élők életminőségét, erősítené az egymás közötti közösségi kapcsolatokat; 

továbbá 

- a terület megfelelő közüzemi infrastruktúra-ellátottsággal (áram, víz, csatorna) rendelkezik; 

- Pilisborosjenő más településrészeiről akár gyalogosan – például a Tücsök utcai lakóterület 

felől – is megközelíthető, vagy Malomdűlő felől néhány perc kerékpározással szintén 

megközelíthető; de az Ófalu felől kerékpárral szintén ide lehetne jutni; 

- mivel a Kövesbérci utca az Országos Kéktúra útvonalának számít, így az erre túrázó és a 

sporthoz még kedvet érző családok is használhatnák; 

- alacsony beruházási költségigénye van; 

- amennyiben más településrészen élők is használnák, a játszópark „hidat" jelenthet a 

településrészek között. 

 

A telekkel szemben elhelyezkedő, Pilisborosjenő, 2063/2 hrsz. alatti magántulajdonú 

ingatlanra a két telek közötti földrajzi problémák miatt évtizedek óta rendkívül körülményes 

az autóval való behajtás, jelenleg – más lehetőség híján – ez csak az önkormányzati telek felől 

megoldott. A játszópark kialakításakor mindenképpen törekedni kell a magántulajdonú telek 

tulajdonosával való megegyezésre, hogy egy mindenki számára kedvező és elfogadható 

megoldással továbbra is meg tudja közelíteni az ingatlanát autóval, illetve oda be tudjon 

hajtani.  

 

A játszóparkba javasolt (mobil) játszóeszközök, utcabútorok: 1-1 darab csúszda, mászóka, 

hinta, homokozó, 2-3 ülőpad. 

 

Kérem a Polgármester urat, a képviselőket és a bizottsági tagokat, hogy a játszópark 

megvalósításának lehetőségét vizsgálják meg, és amennyiben valamennyi erőforrás 

biztosított, akkor támogassák a helyi közösség kezdeményezését. 

 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megvitatni és döntésével 

támogatni szíveskedjenek! 
 
Pilisborosjenő, 2020. szeptember 11. 
 
 

Antonovits Bence – sk. 
Külső-településrészek Bizottsága elnök 



 

 
 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 

Pilisborosjenő Bécsi út, Kövesbérci utca, Hegyalja utca által határolt területén kialakítandó 

pihenő-játszópark kialakításának lehetőségeit járja körül, készíttessen tervet és költségbecslést 

a kivitelezésre. 

 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: 2020. december 31. 

 

 


