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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

E-szám: 89/2018. 

Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény üzemeltetésében 
lévő játszóterek nyitvatartásáról 

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző 
 

Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 

Vezetői ellenőrzés 

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 

előadó osztályvezetője 

Pénzügyi ellenőrzés 

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 

pénzügyi osztályvezető 

Törvényességi ellenőrzés 

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

         

         

Nagykovácsi, 2018. szeptember 12. 

jegyző 

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 

 

Nagykovácsi, 2018. szeptember 12. 

 

        polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
I. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 
tulajdonába és fenntartásában lévő játszóterek száma az 57/2018. (III.22.) Kt. határozattal 
3-ra bővült, immár a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény (továbbiakban: Natü) 
üzemelteti a Zsíroshegyen található Csillagfürt játszóteret is. 

Az üzemeltetendő játszóterek bővülése, az igen magas és örvendetes gyermeklétszám, 
valamint a játszóterek használatának rendezettségére vonatkozó igény indokolja, hogy a 
játszóterek nyitvatartása egységesen, a Képviselő-testület által elfogadott határozat 
formájában nyerjen szabályozást. 

II. Kántor Ágnes Intézményvezető Asszony az előterjesztéshez mellékelt javaslatában a 
játszóterek nyitvatartása tekintetében az alábbi javaslattal élt: 

Nyáron: 8.00-20.00 óráig 
Tavasszal és ősszel: 8.00-19.00 óráig 
Télen: zárva 
  
A javaslat a jelenleg alkalmazott nyitvatartási rendhez képest a tavaszi és őszi időszakban 
tartalmaz eltérést, tovább biztosítva a gyermekek és a szülők számára a játszóterek 
használatát. Az Intézményvezető Asszony a nyitvatartási idő megalkotása során az elmúlt 
évek tapasztalatát vette alapul, figyelemmel az évszakonkénti sötétedésre, és az ezzel 
együtt járó balesetveszélyre. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést, és döntsön a 
határozati javaslat elfogadásáról. 

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

 
Melléklet:  

- Kántor Ágnes Intézményvezető javaslata 
 
 
Nagykovácsi, 2018. szeptember 12. 
 
        Kiszelné Mohos Katalin 
               polgármester 
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Határozati javaslat 
 
Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény üzemeltetésében 
lévő játszóterek nyitvatartásáról 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában és a Nagykovácsi 
Településüzemeltetési Intézmény üzemeltetésében lévő játszóterek nyitvatartási idejét az 
alábbiak szerint határozza meg: 
Nyáron: 8.00 – 20.00 óráig 
Tavasszal és ősszel: 8.00 – 19.00 óráig 
Télen: zárva 
 
Felhatalmazza a Polgármester és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző, Intézményvezető 


