
 

Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 

                  2094 Nagykovácsi, Pók u. 58. 

                          /fax: 26 355 159 

               E-mail: natu@nagykovacsi.hu 

 
         iktatószám: 14/2020. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény Nagykovácsiban jelenleg 4 önkormányzati 
játszóteret üzemeltet: Apraja – Nagyja Játszótér, Sebestyén dombi Játszótér, Csillagfürt Játszótér 
2017 óta, Ebadta Játszótér 2019 óta. 

Játszótereink esetében a kifüggesztett nyitvatartási renden mutatjuk be a gyermekek és szülők/kísérők 
részére a nyitvatartás időpontjait.  A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a zárható bejárati kapuk a reggeli 
órákban a gondnok/megbízott által nyitásra, a jelzett időpontban pedig zárásra kerülnek. 2018-ig 
nyáron 8.00 – 20.00 óráig, ősszel és tavasszal 8.00 – 16 óráig voltak nyitva a játszóterek, télen pedig 
zárva tartottak. Szükséges megjegyezni, hogy a Sebestyén dombi játszótér körül nincs zárható kerítés, 
illetve az újonnan átvett Ebadta Játszótér karám jellegű kerítése olyan alacsony, hogy a bejárati kapu 
kinyitása nélkül is bárki gond nélkül bejúthat a játszótérre. 

2018-ban a NATÜ részére átadott Csillagfürt Játszótér nyitvatartási táblájának felszerelését követően 
gyermekes szülők az önkormányzat facebook oldalán jelezték, hogy rövidnek találják a nyitvatartási 
időt és annak módosítását kérik. Volt, aki a tavaszi és őszi időszakban 8-00 és 18.00 óra között, volt, 
aki 8.00 és 20.00 óra, esetleg 19.00 óra között tartotta ideálisnak a működtetést. Egy-két szülő szerint 
a téli nyitvatartás is indokolt lett volna. Konkrét javaslat a NATÜ-höz nem érkezett erre vonatkozóan.  

Mivel a szóban forgó játszóterek az önkormányzat tulajdonát képezik, a kérésre a Képviselő-testület 
napirendre tűzte azok nyitvatartási idejének meghatározását. 

A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéshez írt üzemeltetői véleményeim között jeleztem, hogy az 
önkormányzati játszóterek a NATÜ Nonprofit Kft. működésének kezdeti időszakából „örökölt” rend 
szerint működnek továbbra is. 

A szülői kérések figyelembevételével javasoltam a nyitvatartási idő évszakoknak – különösen a 
napnyugtához igazodó– megfelelő hosszabbítását. A téli időszakban a síkos, jeges játszóeszközök, 
továbbá a jeges, havas, lucskos terület esetleges balesetveszélye miatt, nem javasoltam a téli 
nyitvatartást. Ezt azzal is indokoltam, hogy a téli játszótéri nyitvatartás - a gyermekek elsődleges 
védelme miatt - elvonhatja a hó- és síkosságmentesítésből azokat a dolgozóinkat (5-6 fős közterületi 
csoport), akik az időjárás igényeinek megfelelően, meghatározott rend szerint takarítják az 
üzemeltetett önkormányzati ingatlanokat, utakat, köztereket, parkolókat, járdákat, a temetőt, a 
biztonságos lakossági közlekedés érdekében. 

A Képviselő-testület a 115/2018. (IX. 20.) határozatában meghozta döntését, melyben 
meghosszabbította játszóterei nyitvatartási idejét az alábbiak szerint:    
 

       Nyáron: 8.00 – 20.00 óráig 
       Tavasszal és szeptemberben: 8.00 – 19.00 óráig 
       Októberben 8.00 – 18.00 óráig 
       Novemberben: 8.00 – 17.00 óráig 
       Télen: zárva 
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A 2020. február 20. napjára összehívott Képviselő-testületi ülésen – szülői aláírásokkal ellátott 

hivatalos megkeresés kapcsán - most újra napirendre kerül az önkormányzati játszóterek 

nyitvatartásának kérdése, pontosabban a téli üzemeltetés. Polgármester Asszony a jelenlegi 

előterjesztéshez is kérte, hogy mutassam be azokat a fontos tényeket, üzemeltetői körülményeket, 

amelyek segíthetik a döntés meghozatalát. Ezek a következők: 

A jelenlegihez hasonlóan szervezett, szülői aláírásokkal is ellátott hivatalos megkeresés, a játszóterek 

nyitvatartásának módosítására – tudomásom szerint – eddig még nem érkezett az önkormányzathoz. 

A 150 szülői aláírás olyan családokat képvisel, ahol legalább 150 gyermek részére kívánnak téi játszási 

lehetőséget is az önkormányzati játszótereken. A téli nyitvatartás mellett szólhat az az érv, hogy 

ezeknek a családoknak, valóban kényelmesebb lehet ezáltal, hogy helyben, saját, megszokott 

környezetükben játszhatnak gyermekeik a fölösleges utazásokat mellőzve.  

A játszóterek kerítésére kifüggesztett Játszótéri Házirendek 5. pontja a következőket tartalmazza: „A 

játszótéren található játszóeszközöket mindenki saját felelősségére használhatja. A játszóeszközök 

felelőtlen használata balesetet okozhat”. Ennek megfelelően a téli időben esetlegesen jeges, csúszós, 

balesetveszélyes eszközök használata, egyértelműen mindenkinek a saját felelőssége, illetve 

valójában, a szülők felelőssége. Üzemeltetőként nem lehet feladat télen az eszközök jégmentesítése, 

továbbá az esőzések okozta sár, és az eszközökre rátapadt hó folyamatos törlése, felolvasztása. A 

játszóeszközök közötti és a homokozók hómentesítése sem számonkérhető.  

Mindemellett, a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet, amely 

alapján a tulajdonosoknak vagy üzemeltetőknek: 

a játszótéri eszköz időszakos ellenőrzését az időszakos ellenőrzés végzésére engedéllyel rendelkező 

szervezettel négyévenként kell elvégeztetni. A játszótéri eszközök időszakos ellenőrzése a 

biztonságossági követelményeknek való megfelelőségre, azok biztonsági állapotára, telepítési 

feltételeinek megfelelőségére irányul. Az időszakos ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyvet kell 

kiállítani, amely legalább a rendelet mellékletében meghatározott tartalommal. 

Tájékoztatok mindenkit, hogy üzemeltetett játszótereink minden eszköze rendelkezik e jogszabály által 

előírt engedéllyel, tanúsítvánnyal. Ezek lejárta eszközönként eltérő, - telepítésük évével függ össze -, 

melyeket folyamatosan figyel a koordinátorunk és szükség esetén intézkedik az új 

engedélyeztetésekről. 

E mellett, ahhoz, hogy biztonságosak legyenek játszóeszközeink, nem csak négyévente, hanem egész 

éven át komoly odafigyeléssel tartjuk karban azokat, illetve gondoskodunk a szabványok által előírt, 

megfelelő karbantartásukról, erre szakosodó vállalkozók által. 

A játszóterek üzemeltetése – a játszóeszközök napi szemrevételezése, ellenőrzése és kisebb javításai, 

az egyéb eszközök (padok, egyéb ülőkék, csapok) ellenőrzése, javítása, a zöldkörnyezet karbantartása, 

(fák, bokrok, füves terület rendszeres nyírása) - a NATÜ-nél folyamatos gondnoki jelenlétet igényel. 

Jelenlegi gondnokunk a napi munkavégzése mellett télen is ellátja az iskolai konyha, a NATÜ épület, 

továbbá az üzemeltetett önkormányzati ingatlanok karbantartói feladatait, továbbá a közterületen 

végzi a síkosságmentesítési munkákat. 
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Így tehát ténykérdés, hogy a téli hónapokban történő nyitvatartás komoly terhet róhat a NATÜ 

számára, mindaddig, amig a munkaerő hiányunkat csökkenteni tudjuk és az üres állásainkat be tudjuk 

tölteni. Erre folyamatosan történik részemről intézkedés.  

Az is látványos, hogy üzemeltetői szempontból, a jelenlegi téli időjárás kedvezőbb az eddigi években 

megszokottaknál – reméljük, hogy ez most már tavaszig nem hoz erőteljes változást – és talán, így nem 

is okoztak volna játszótereink komolyabb leterheltséget részünkre. Azonban ez mindenképpen 

kiszámíthatatlan körülmény.  

A viszonylag kedvező időjárás mellett is folyamatos a gondnoki és közterületi munka. Ezen a télen 

például, a játszóterek esetében is történt komolyabb karbantartás, hiszen azok letaposott és 

kilyukasztott kerítéséhez vásárolt új elemeit festette gondnokunk zárt helyen, majd a helyszínen 

szerelte azokat a meglévő elemekhez. A tavaly vásárolt kerti padok is festésre kerültek általa a télen. 

Ebben az időszakban – hó- és jégmentes időszakokban - idényjellegű, illetve fedett helyen végezhető, 

egyéb feladatokat is végeznek a dolgozók. Így például karbantartónk/játszótéri gondnokunk - 

állagmegóvás címén – lefestette a NATÜ irodáinkat, a mellékhelyiségeket és a temetőben a gondnoki 

irodát.  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Igyekeztem a döntés meghozatalához szükséges valamennyi körülményt bemutatni Önöknek. 

A NATÜ Intézményvezetőjeként biztosíthatom Önöket arról, hogy akár a téli üzemeltetést, akár a 

téli bezárást fogalmazzák meg döntésükben, felelősségteljesen, a legnagyobb körültekintéssel és 

megfelelő szervezéssel végezzük üzemeltetői munkánkat a jövőben, hogy a nagykovácsi gyermekek, 

szüleikkel együtt elégedetten vegyék igénybe játszótereinket. 

Nagykovácsi, 2020. február 12. 

Tisztelettel: 

    Kántor Ágnes 
intézményvezető 


