
Kivonat 

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2015. (V.28.) KT. sz. határozata 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a játszótér 

üzemeltetését szabályozó rendelet tervezetet és úgy döntött, hogy azt 30 napra a 

település honlapjára és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggeszti - társadalmi 

vitára bocsátja a 1. határozat 1 sz. melléklete szerint. 

Határidő: 2015. július 1. 

Felelős: Szőllős Sándor polgármester 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének              /2015. (         )  rendelete a 

településen lévő játszótér használati rendjéről 

t e r v e z e t 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el. 

I.fejezet 

Általános rendelkezések 

1.§ 

A rendelet célja, hogy biztosítsa Bocskaikert Község közigazgatási területén lévő játszótér használói 

számára a kellemes időtöltést, hozzájáruljon a zavartalan kikapcsolódásukhoz, gondoskodjon az 

egészségük védelméről, a hatósági rendelkezések érvényesítéséről és biztosítsa a közbiztonsági, 

állagmegóvási szabályok betartását és betartatását. 

 

A rendelet hatálya 

2.§ 

(1) A rendelet területi hatálya Bocskaikert község közigazgatási területén az önkormányzat 

tulajdonában álló közterületen kialakított játszótérre terjed ki. 

(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben jelölt területen tartózkodó természetes 

személyekre terjed ki. 

Értelmező rendelkezések 

3.§ 

E rendelet alkalmazásában: 



1. játszótér: a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 2.§ a) pontjában meghatározott tér; 

2. játszótéri eszköz: a Rendelet 2. § b) pontjában meghatározott eszköz; 

3. játszótér területe: a játszótér kerítéssel körbekerített, Bocskaikert közigazgatási területén a 

14450/7 hrsz. alatt kialakított terület 

4. nyitvatartási idő: a körül kerített játszótér használatára biztosított idő. 

II. fejezet 

A játszóterek használati rendje 

4.§ 

(1) A játszótér a gyermekek és kísérőik számára játék és pihenés céljára használható oly módon, hogy 

az mások nyugalmát szükségtelenül ne zavarja. 

(2) A játszóteret a 6. életévüket be nem töltött gyermekek kizárólag szülő (felügyeletre jogosult 

személy) felügyelete és felelőssége mellett használhatják. 

(3) A 6-14 éves gyermekek a játszótér felszerelését szülői felügyelet nélkül, de a szülők felelőssége 

mellett használhatják. A 14 éves kor felettiek saját felelősségükre használhatják a játszóteret. 

(4) A játszótér nyitvatartási ideje: 

 október 16- február 28 között zárva tart 

 március 1-től május 15-ig és szeptember 1-től október 15-ig: 10.00 órától  18.00 óráig 

 május 16-tól augusztus 31-ig 10.00 órától 20.00 óráig 

(5) A nyitvatartási időt a község honlapjára fel kell tenni. 

(6) Az önkormányzat vagyonvédelme érdekében a játszótér nyitvatartását az önkormányzat által 

felnőtt személy őrzése (őrzési feladatokkal megbízott személy) mellett biztosítja. 

(7) A játszótéren jelen rendelet kivonatos formáját, az üzemeltető nevét, elérhetőségét, a Tűzoltók, 

Mentők, Rendőrség központi hívószámát jól láthatómódon el kell helyezni. 

5.§ 

(1) Az eszközök, berendezési tárgyak csak rendeltetésüknek megfelelően használhatóak. 

(2) A játszóterek használói maguk felelnek a szabályok megtartásáért, az eszközöket, berendezéseket, 

növényzetet rongálók anyagi felelősséggel tartoznak az okozott kárért. 

6.§ 

(1) A játszóéren tilos a dohányzás, a szeszes ital fogyasztás, valamint a szemetelés. 

(2) A játszótér területére kutyát és más állatot bevinni tilos. 

(3) A játszótér területére járművel behajtani tilos. 

(4) A játszótérre üveget, illetve sérülést, balesetet okozó tárgyat, vagy oda nem illő eszközt bevinni 

tilos. 

7.§ 



(1) Iskolai és óvodai használatnál a kísérő pedagógus felel a használat rendjéért, a baleset 

megelőzéséért. 

(2) A játszótér használói és felnőtt kísérőik felelősek a játszóeszközök rendeltetésszerű és 

balesetmentes használatáért, a játszótér állapotának megőrzéséért. 

 

III. fejezet 

Közigazgatási bírság 

8.§ 

(1) Aki e rendelet 6.§ (1-4) bekezdésében foglaltakat megsérti a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/A. §-ban foglaltaknak 

megfelelően 30.000.- forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

(2) Az eljárást eljáró hatóságként Bocskaikert Községi Önkormányzat Jegyzője folytatja le és 

állapítja meg a közigazgatási bíráság mértékét. 

 

IV. fejezet 

Záró rendelkezések 

9.§ 

A rendelet 2015.                       –n lép hatályba. 

 

Baloghné Kiss Judit      Szőllős Sándor 

jegyző       polgármester 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2015.              

______________________-n kihirdetésre került 

Bocskaikert, 2015.                 . 

       Baloghné Kiss Judit 

              jegyző 

 

Bocskaikert, 2015. szeptember 17. 

 

A kivonat hiteléül: 

    

Gonda Lajosné 

jegyzőkönyvvezető 


