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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

E-szám: 20/2020. 

Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény üzemeltetésében 

lévő játszóterek nyitvatartási rendjéről 

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető 
 

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, 2020. február 12. 

jegyző 

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 

 

Nagykovácsi, 2020. február 12. 

 

        polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
„Legyen télen is nyitva tartó játszótér Nagykovácsiban” címen aláírásgyűjtés indult, 
melynek eredményeképpen 150 aláírással petíció került benyújtásra hivatalunkba 2020. 
január 28. napján. A petíciót aláíró szülők kérése, hogy az önkormányzat a NATÜ 
intézménnyel közösen vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az önkormányzati 
fenntartású játszóterek közül legalább egy a téli időszakban is nyitva tartson. A 
kérelmezők család és gyermekbarát intézkedésnek tartanák, ha sikerülne megoldást 
találni arra, hogy gyerekeikkel ne kelljen a téli időszakban Budapestre utazni annak 
érdekében, hogy „játszóterezni” tudjanak.  
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonába 
és fenntartásában és a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény (továbbiakban: 
NATÜ) üzemeltetetésében lévő játszóterek a következők:  

- Apraja-Nagyja játszótér (Arany János u.) 
- Csillagfürt játszótér (Zsíroshegy, Gerecse u.) 
- Ebadta játszótér (Telki út) 
- Sebestyén dombi játszótér (Sebestyén domb) 

 

Az üzemeltetendő játszóterek bővülése, az igen magas és örvendetes gyermeklétszám, 
valamint a játszóterek használatának rendezettségére vonatkozó igény indokolta, hogy a 
játszóterek nyitvatartása egységesen, a Képviselő-testület által elfogadott határozattal 
kerüljön szabályozásra.  
Kántor Ágnes intézményvezető asszony javaslatára a 115/2018. (IX. 20.) számú 
határozatban a Képviselő-testület a NATÜ üzemeltetésében lévő játszóterek nyitvatartási 
idejét az alábbiak szerint határozta meg: 
 

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 
 

A játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet kimondja, hogy 
a játszótéri eszköz üzemeltetőjének 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. 
Intézményvezető asszony tájékoztatása szerint a játszótéri eszközök időszakos 
ellenőrzése rendszeresen megtörténik, a játszóeszközök megfelelőségi tanúsítvánnyal 
rendelkeznek, a játszóterek gondnoka napi, heti gyakorisággal átnézi a játszóeszközöket, 
szükség esetén a karbantartásukról gondoskodik.  
A döntés meghozatalakor figyelemmel kell lenni arra is, hogy a játszótéri eszközök 
használata különböző veszélyeket, kockázatokat is magában rejt. A játszóeszközök 
biztonságát a megfelelőségükön kívül nagymértékben befolyásolják az időjárási 
körülmények. Téli időszakban a játékok lefagyása, esős időben a csúszásveszély 
jelentősen megnöveli a balesetveszélyt. Mindezek mellett nem megkerülhető a szülői  
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felelősség kérdése is. A sűrű ellenőrzések ellenére is adódnak olyan időszakok – 
különösen télen - amikor a játszóeszköz használata közben történik a meghibásodás. A 
kisgyermekek nem tudják, hogy egy játszóeszköz a nagyobb korosztálynak van 
kihelyezve, mégis megpróbálnak felmászni rá, vagy a gyermekek az eséstérben 
játszhatnak, közben egy másik gyerek rájuk eshet. Esetleg több gyerek használja 
egyszerre a játszóeszközt, amit az már nem bír el, nem arra az igénybevételre van 
méretezve. Ilyen esetekben csak a szülő, vagy felügyelő felnőtt tud intézkedni, hogy a 
felügyelete alatt álló gyermeket a hibás, nem neki való játszóeszközre nem engedi fel, az 
eséstérből kikíséri, vagy a nem megfelelő időjárási körülmények miatt be sem engedi 
gyermekét a játszótérre.  
A biztonságtechnikai kérdések mellett jelentős szempont lehet a döntéshozatalnál a 
nagyszámú szülői igény mellett, hogy a játszótéren található játékok tanulást segítő 
eszközök, segítenek a tájékozódás, az egyensúly fejlesztésében, a magasság és távolság 
felmérésében, a használatuk során végzett erőkifejtés javítja az erőnlétet.   
Amennyiben a Képviselő-testület minden szempontot figyelembe véve úgy dönt, hogy egy 
játszóteret a téli időszakban megnyit, akkor intézményvezető asszonnyal folytatott 
előzetes egyeztetés szerint az Arany János utcában lévő Apraja-nagyja játszótér a 
központi elhelyezkedése miatt erre a célra a legalkalmasabb.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést, és döntsön a 
határozati javaslat elfogadásáról. 
A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
Melléklet:  

- Lakossági petíció 
- Kántor Ágnes Intézményvezető tájékoztatása 

 
Nagykovácsi, 2020. február 12. 
 
        Kiszelné Mohos Katalin 
               polgármester 
 

Határozati javaslat I. 
 
Tárgy: Döntés az Apraja-nagyja játszótér nyitvatartási rendjéről  
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában és a Nagykovácsi 
Településüzemeltetési Intézmény üzemeltetésében lévő Apraja-Nagyja játszótér 
nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
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: 9:00 – 16 óráig 
 
Határidő: március 1. 
Felelős: NATÜ intézményvezető 
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Határozati javaslat II. 
 
Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény üzemeltetésében 
lévő játszóterek nyitva tartásáról 
 
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 szeptemberben: 8.00 – 19.00 óráig 
Októberben 8.00 – 18.00 óráig 
Novemberben: 8.00 – 17.00 óráig 
Télen: 9:00 – 16 óráig 
 
Határidő: március 1.  
Felelős: NATÜ intézményvezető 
 

 
 

Határozati javaslat III. 
 
Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény üzemeltetésében 
lévő játszóterek nyitva tartásáról 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában és a Nagykovácsi 
Településüzemeltetési Intézmény üzemeltetésében lévő játszóterek 115/2018. (IX. 20.) 
számú határozatában meghatározott nyitvatartási rendjén nem kíván módosítani. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: NATÜ intézményvezető 
 


