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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. december 14-i testületi ülésén (http://www.dombovar.hu/index.php?t=&v=50&id=769) tárgyalta meg a
„Dombóvár Város területén található közterületi játszóterek üzemeltetése”, a „Dombóvár Város alapfokú nevelési-oktatási intézményeinek játszóterei” és a „Dombóvár
Város területén »játszósarkok« létrehozása” tárgyú előterjesztést.
A napirend kapcsán a testület megszavazta az előterjesztésben javasolt határozati javaslatot – 280/2006. /XII.14./ Kt. sz. határozat.
A napirendben feltüntetett információk és a képviselő-testületi határozatban foglaltak
végrehajtása a 2007-es évtől kezdődött volna meg. A 2006-os napirendben felsoroltak
következetes végrehajtása (a határozati javaslat I. pontja) lehetővé tette volna, hogy a
2010-es év végére a közterületi játszóterek mind minőségükben, mind megjelenésükben a városkép gazdagítása mellett, a biztonságos használatukkal is megfeleljen a
szabványokban, valamint a jogszabályokban foglalt előírásoknak.
Megjegyzés: melléklet - 280/2006. (XII.14.) Kt. sz. határozatban foglalt ütemterv

A 2007-es év folyamán, az éves költségvetés egyeztetésekor a 280/2006. (XII.14.) Kt.
sz. határozatban foglaltak teljesítésére a Városüzemeltetési Iroda részéről beállításra
került a költségvetési tervezetbe 35 millió Ft (2007-es évi feladatok elvégzésére),
azonban a végleges költségvetésbe csak ennek töredéke (bruttó 5 millió Ft) került beépítésre, nevesítve a Kossuth téri játszótér fejlesztésére. A fejlesztés megvalósult
bruttó 5.050.836,- Ft beruházással.
Ezen felül képviselői keretből kihelyezésre került egy hinta játékeszköz a Népköztársaság útja tömbbelsőben található park területére (volt fűtőmű területe).
A 2008-as évben a költségvetésben játszósarok létrehozására elkülönítésre került bruttó 2.500.000,- Ft. Ebből megépült a belvárosi bevásárlóközpont területén a játszósarok, itt az ingatlantulajdonos ingyenesen (értsd.: bérleti díj felszámolása nélkül) járult hozzá a telepítéshez. A 2008-as év folyamán még a Gunarasban is elindult egy
beruházás (211/2008. /VI.30./ Kt. sz. határozat), ami nyomán az üdülőterületen épült
egy közforgalom által látogatható játszótér az Önkormányzat és az érintett területtulajdonos összefogásával. Erre a játszótérre Dombóvár Város Önkormányzata bruttó
1.500.000,- Ft-ot fordított.
A 2009. évben a költségvetésben „Játszósarok a Napsugár Áruháznál és a játszóterek
felújítása” címszóval bruttó 4.000.000,- Ft lett elkülönítve a fejlesztésekre, felújítási
munkákra. A 2009-es évben a fentieknek megfelelően elkészült a Napsugár Áruháznál lévő játszósarok (nettó 1.178.671,- Ft), valamint a Víztorony alatti „játszósarok” bővítéséhez, befejezéséhez az Önkormányzat is hozzájárult (nettó 881.330,- Ft).
A 2009-es év folyamán még a költségvetésben elkülönítésre került bruttó 1.000.000,Ft a Gunarasi üdülőterületen „nyugdíjasok játszótere” kialakítására. A 2009-es év
elején a szőlőhegyi óvoda bezárása miatt felszabaduló óvodai játszótéri eszközöket
az Önkormányzat megszerezte. Ezeket a játékeszközöket társadalmi munka keretében
a Lakásgazdálkodási Kft. segítségével letelepítették a szőlőhegyi buszforduló mögött
található térrészre.
Szintén a 2009-es évben az Önkormányzat pályázatot nyújtott be (CÉDE pályázat) játékeszközök beszerzésére. Így gazdagodhatott a Népköztársaság útja 54-56. mögötti

tömbbelső játszótere egy nagy játszóvárral, valamint a kertvárosi játszótér egy kisebb
játszóvárral. A CÉDE pályázat keretében beszerzett és a kertvárosi játszótérre telepített
játszóvár játékeszköz mellé egy hinta is kihelyezésre került.
A 2010. évi költségvetés előkészítési folyamata során a Városüzemeltetési Iroda 15
millió Ft előirányzatot javasolt a költségvetésben feltüntetni. Ezzel szemben a megszavazott költségvetésben egy tétel szerepel nevesítetten a játszóterekkel kapcsolatban:
Önkormányzat – 2010. évi kiadásai – Polgármesteri Hivatal – V. Felhalmozási Kiadás
- 7. Nyugdíjasok számára kifejlesztett játszótéri eszközök Gunarasban – bruttó 1.000
eFt”. Ez az összeg a 2009-es évből áthozott összeg, mert 2009-ben nem sikerült a
nyugdíjasok játszóterére kihelyezett eszközöket megvásárolni.
A fenti fejlesztéseken kívül a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit
Kft-vel fennálló, városüzemeltetési feladatok elvégzésére megkötött átalányáras
megbízási szerződésünk szerint az „üzemeltetés, javítás, karbantartás” jellegű
munkáknál a szükséges anyagokat a Kft. biztosítja és fizeti, a „felújítás és pótlás” jellegű munkák anyagát az Önkormányzat biztosítja. A játszóterek üzemeltetésével kapcsolatos „üzemeltetés, javítás, karbantartás”, valamint „felújítás és pótlás” jellegű
munkáknál a munkadíjat az átalányáras szerződés tartalmazza.
A közterületi játszóterekre vonatkozó előírások:
- MSZ EN 1176-os szabvány és módosításai (játszótéri eszközök)
- MSZ EN 1177-es szabvány (ütéscsillapító burkolatok)
- 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet
- esetlegesen építésügyi hatósági jogszabályok
A közterületi játszóterek létrehozása során felmerülő költségek:
- esetleges hatósági engedély beszerzése
- megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező játékeszközök megvásárlása
o mérettől, funkciótól, gyártótól és minőségtől függően a néhány tízezer
forintos nagyságrendtől (pl.: homokozó – 42.930,- Ft) egészen a több
millió forintos nagyságrendig (pl.: komplett játszóvár nettó 2.845.000,Ft) lehet választani
- telepítés
o alapvetően a játékeszközök telepítése során felmerült munkadíjból áll
- ütéscsillapító felület kialakítása
o a felület kialakításának anyagától (homok, mulcs, gumitégla… stb.) függ
a költség nagysága (pl.: ütéscsillapító gumilap anyagára– 6.000-20.000,Ft/m2)
- esetleg kerítés építése
- telepítés utáni minősítés
o a letelepített játékeszköz egyedi minősítése
A GKM 78/2003. (XI. 27) rendelet értelmében:
A játszótéri eszközt annak tulajdonosa, illetve üzemeltetője köteles:

-

a gyártó útmutatóját, illetve a vonatkozó szabvány előírásait figyelembe véve a
játszótéri eszközt felszerelni, üzemeltetni, karbantartani,
karbantartási és ellenőrzési tervet készíteni, figyelembe véve a vonatkozó szabvány előírásait és a gyártói útmutatókat,
a játszótéri eszköz ellenőrzését évente legalább egyszer, a 2009. évtől legalább
kétévente kijelölt szervezettel elvégeztetni.

Megállapítás
A jelenlegi állapotról tájékozódni lehet a mellékletben feltüntetett adatok és fényképek
alapján. Egyébiránt az országos színvonalra jellemző, hogy a játszóterek döntő többsége (a jogszabályi követelmények életbelépési utáni közvetlen időszakban a meglévő
játszóterek akár 90 %-a) nem felel meg a jogszabályi és szabványossági feltételeknek
(adat – internetes forrásokból).
Az Állami Számvevőszék 2009 szeptemberében készített egy jelentést „a települési
önkormányzatok tulajdonában lévő zöldterületek fejlesztésének és fenntartásának ellenőrzéséről”. Az ellenőrzés során az ország 16 megyéjéből összesen 50 Önkormányzatnál tartottak ellenőrzést, amely vizsgálat során kitértek a játszóterekkel kapcsolatos
megoldandó kérdések ellenőrzésére is. Az alábbi idézet jól mutatja a 2009. év őszi állapotát:
„Az önkormányzatok 80%-a rendelkezett az ellenőrzött időszakban játszótérrel, számuk azonban 448-ról 364-re csökkent. A 2005. évi 30%-ról 2008-ra 54%-ra nőtt a játékok körül ütéscsillapító talajjal ellátott játszóterek aránya. A játszótereken felszerelt
játékok (hinta, mászókák, homokozók) száma csökkent ugyan, azonban minőségük javult. A jogszabályban előírt játszótéri eszközök évenkénti felülvizsgálatát az ellenőrzött önkormányzatok 28%-a végezte el. A jogszabályi előírásoknak megfelelve az önkormányzatok 40%-ánál valamennyi játszótéri eszköz rendelkezett megfelelőségi tanúsítvánnyal, viszont 53%-ánál az eszközök egy része nem, 7%-ánál egy játszótéri eszköz
sem rendelkezett. A 2005-2008. években az ellenőrzött önkormányzatok felújítást, fejlesztést 248 játszótéren végeztek. Új játszóterek fejlesztéséhez, felújításához pályázati
támogatásban az önkormányzatok 60%-a részesült.”
…
„A gyerekek egészséghez, balesetmentes játékhoz, biztonsághoz való emberi jogainak
biztosítása érdekében került megalkotásra a játszóterek biztonságosságáról szóló rendelet79. Ez szabályozza a játszószerek biztonságtechnikai követelményeit, a játszótéri
eszközök forgalomba hozatalát, használatba vételét, a meglévő játszótéri eszközök ellenőrzését, üzemeltetését és karbantartását. A rendelet a benne foglalt előírások teljesítésére határidőt szab, ám szankciót nem tartalmaz arra vonatkozóan, ha azt nem
tartják be80.”
79 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról
80 A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 9. § (1)–(5) bekezdése előírta, hogy a játszótéri eszközök üzemeltetői 2005. június 30-ig az egész országban kötelesek egy központilag kijelölt szervezettel felülvizsgáltatni a közterületi és intézményi játszótéri eszközöket és biztonságukat ellenőriztetni. Az alkalmatlan eszközöket legkésőbb 2008. december 31-ig le kellett bontani, a javíthatóakat pedig át kellett alakítani, hogy megfeleljenek az európai szabványnak.

Igaz, hogy a játszóterek elbontása alapvetően a lakosság ellenérzését váltja ki, mivel a
megszokott környezet és gyakran a helyi lakóközösség fenntartásával is karbantartott,
szerelt, „fenntartott” játékeszközök elbontásáról, játszóterek megszüntetéséről van szó,
azonban egy esetleges baleset során a felelősséget a tulajdonosnak kell vállalnia.
Összegezve:
Az Önkormányzat 2005 év végén a közterületi játszótereit felülvizsgáltatta, a vizsgálatot elvégző szervezet az ellenőrzési jegyzőkönyveket elkészítette. 2006. év végén az
ezen jegyzőkönyvekben foglaltak alapján készült az első bekezdésben említett előterjesztés. A 2006 év végén elfogadott koncepció végrehajtása nem történt meg, mivel
ahhoz a képviselő-testület megfelelő forrást az éves költségvetéseiben nem biztosított.
Az azóta eltelt időszakban az új játékeszközök telepítése során csak megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező játékeszközt szereztünk be, azonban a játékeszközök telepítése után a telepítés megfelelőségét igazoló vizsgálat az új telepítések egy részénél forráshiány miatt elmaradt.
Célszerű lenne a közterületi játszóterek összes játékeszközét felülvizsgáltatni (a 2005ben elkészült felmérést aktualizáltatni, kiegészíteni), a megfelelő tanúsításokat elvégeztetni és az elkészült szakvéleménynek megfelelően, a jogszabályi és szabványban
előírt feltételek mentén üzemeltetni a közterületi játszótereket. Ennek az ügymenetnek
azonban már az gátat szab, hogy a 2010. évi költségvetésben erre fedezetet a képviselő-testület nem biztosított.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester
közterületi játszóterek állapotával kapcsolatos beszámolóját.

Dombóvár, 2010. március 16.
Patay Vilmos
polgármester

Melléklet
280/2006. (XII.14.) Kt. sz. határozat

Táblázat

Szőlőhegy

Buszmegálló mögött
Tulipán utca
Kertváros
Gyöngyvirág körút
Szuhaj
Békepark
Kossuth-tér
Újdombóvár
Radnóti utca
Tüske
Horgásztó
nyugdíjas játszótér
Gunaras
étterem melletti játszótér
Allende utca 37.
Allende utca 27.
Molnár György utca
"ÁB-AEGON"-os
Népközt. 54-56.
Népközt - volt fűtőmű
Teleki utca 1-3. tömbbelső
Belváros
Népközt. - óvoda belső udvar
Tanácsköztársaság tér
Napsugár - játszósarok
Víztorony- játszósarok
SPAR - játszósarok
Zrínyi utcai játszótér
Összesen

Játékeszközök
száma (db)
7
3
7
6
6
7
0
4
6
3
4
6
12
4
2
5

2006-os koncepció szerint
Fejlesztendő
Bontandó
Fejlesztendő
Fejlesztendő
Fejlesztendő
Bontandó
Fejlesztendő
nem szerepelt
nem szerepelt
Bontandó
Bontandó
Bontandó
Fejlesztendő
Fejlesztendő
Fejlesztendő
Bontandó

6
4
3
3
3
5
106

Bontandó
Bontandó
tervbe vett
tervbe vett
tervbe vett
fejlesztendő

Fényképek

