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TOP-7.1.1- Kertvárosi többkorosztályos játszótér kialakítása helyi felhívás 

HOZZÁSZÓLÁS 

IDŐPOJNTJA ÉS MÓDJA 

ÉSZREVÉTELEZŐ ÉSZREVÉTEL / KÉRDÉS TERVEZŐI VÁLASZ FELHÍVÁS ELŐKÉSZÍTŐ 

MUNKACSOPORT (FEMCS) 

DÖNTÉSE 

2018.01.07. 

 

email: vozarpali@gmail.com  

Vozár Pál Javasolja a helyi felhívás címének 

módosítását: „Kertvárosi többkorosztályos 

játszótér kialakítása” helyett „Kertvárosi 

többkorosztályos játszótér és 

rendezvényhelyszín kialakítása”  

Indoklás: A rendezvényhelyszín, mint 

infrastrukturális beruházás a játszótértől 

fizikálisan elkülönített teret igényel. 

A felhívás címe a Helyi Közösségi Fejlesztési 

Stratégiában (HKFS) került meghatározásra, 

az attól való eltérésre nincs lehetőség. 

A FEMCS tagjai tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadták 

munkaszervezet javaslatát, mi 

szerint az észrevétel nem kerül 

beépítésre a helyi felhívásba. 

2018.01.07. 

 

email: vozarpali@gmail.com 

Vozár Pál Játszótéren tűzrakóhely kialakítását 

semmilyen formában nem engedélyezi az 

EU szabvány. 

A HKFS-ben és felhívásban a tűzrakóhely 

példálózó felsorolásként szerepel, ennek 

tekintetében annak megvalósítása nem 

kötelező. Ennek a törlése a felhívásból 

HKFS módosítás nélkül nem 

megvalósítható. 

A FEMCS tagjai tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadták 

munkaszervezet javaslatát, mi 

szerint az észrevétel nem kerül 

beépítésre a helyi felhívásba. 

2018.01.07. 

 

email: vozarpali@gmail.com 

Vozár Pál Játszótéren kutyafuttató kialakítását nem 

látja kivitelezhetőnek. 

A kutyafuttató kialakítása a HKFS részét 

képezi, így annak elhagyása HKFS 

módosítás nélkül nem megvalósítható. 

A FEMCS tagjai tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadták 

munkaszervezet javaslatát, mi 

szerint az észrevétel nem kerül 

beépítésre a helyi felhívásba. 
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2018.01.07. 

 

email: vozarpali@gmail.com 

Vozár Pál A "rendezvényhelyszín" - ez az 

infrastrukturális beruházás a játszótértől 

fizikálisan elkülönített teret igényel. 

A rendezvényhelyszín kialakítása a HKFS 

részét képezi, így annak elhagyása HKFS 

módosítás nélkül nem megvalósítható. 

A FEMCS tagjai tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadták 

munkaszervezet javaslatát, mi 

szerint az észrevétel nem kerül 

beépítésre a helyi felhívásba. 

2018.01.08. 

email: 

miszler.tamas@csgyk.hu  

Miszler Tamás Tűzrakóhely és kutyafuttató kialakítását 

problémásnak látja. 

A problémafelvetések korábbi észrevételek 

kapcsán megválaszolásra kerültek, az 

észrevétel FEMCS általi új döntést nem 

igényel. 

A FEMCS tagjai tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadták 

munkaszervezet javaslatát, mi 

szerint az észrevétel nem kerül 

beépítésre a helyi felhívásba. 

2018.01.09. 

 

email: csilla.vincze@ckh.hu  

Vincze Csilla Stilisztikai és nyelvtani módosításokat 

javasol több helyen a felhívásban. 

A munkaszervezet a felhívás módosítható 

részein a nyelvtani és stilisztikai hibákat 

javította. 

A FEMCS tagjai tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadták 

munkaszervezet javaslatát, mi 

szerint az észrevételezett stilisztikai 

és nyelvtani módosítások 

beépítésre kerülnek a helyi 

felhívásba. 

2018-01-23, 22:52 

 

Hozzászólás a honlapon 

 

Erika 

Egészségünkért & 

Környezetünkért  

Egyesület 

Az egyeztető fórumon is felmerült a kérdés, 

hogy lesz vagy nem nyilvános mosdó, wc, 

pelenkázó. Javasolnám a megvalósítását, 

külön a gyerekeknek gyermek méretű wc-t, 

külön női, férfi és mozgáskorlátozottat is. 

Ezenkívül egy pelenkázó és egy 

elsősegélynyújtó helyet is kijelölni. A 

helységeknél szükséges mindig felügyeletet 

tartani. Kispesten is hasonlóan működik a 

A felhívás 3.1.2.2. Választható, önállóan nem 

támogatható tevékenységek pontjához 

beírásra kerülnek a következő 

tevékenységek: 

a) Közösségi funkciókat ellátó helyiségek 

kialakítása: 

– Férfi- és női mosdó kialakítása. 

– Gyermekmosdó kialakítása. 

– Akadálymentes mosdó kialakítása. 

A FEMCS tagjai tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadták a 

munkaszervezet javaslatának 

beépítését a helyi felhívásba. 
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játszótér a 19. kerületben láttam. Remélem a 

sok kép és hozzászólás megosztásom a 

facebookon és kérdésem, – hogy Pécsett 

mikor lesz ilyen, vagy hasonló játszótér, 

mint amiket megosztottam. végre célba ér, 

és hamarosan megvalósul. 

– Pelenkázó kialakítása. 

– Elsősegélynyújtó helyiség kialakítása. 

 munkaszervezet 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei: 

A helyi felhívás keretében támogatott 

projektek költségei elszámolhatóságának 

kezdeténél rossz dátum (2017.09.28.) 

szerepel.   

A helyi felhívás keretében támogatott 

projektek költségei elszámolhatóságának 

kezdete: 2017.08.01., vége 2023.06.30. 

 

A FEMCS tagjai tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadták a 

munkaszervezet javaslatának 

beépítését a helyi felhívásba. 

 


