
Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

8/2013./IV.16./ önkormányzati rendelete 
 

a játszótér használatának rendjérıl 
 

 
Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény  (Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,   
az Ötv.  8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 
1.§  A rendelet célja, hogy biztosítsa Kıtelek közigazgatási területén lévı játszótér  használói 
számára a kellemes idıtöltést, hozzájáruljon zavartalan kikapcsolódásukhoz, gondoskodjon az 
egészségük védelmérıl, a hatósági rendelkezések érvényesítésérıl és biztosítsa a 
közbiztonsági, állagmegóvási szabályok betartását és betartatását. 
 
2. § E rendelet hatálya Kıtelek közigazgatási területén lévı, az önkormányzat tulajdonában 
álló közterületen kialakított játszótérre terjed ki. 
 
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 területe, kerítés hiányában a 
           játszóeszközök 10 méteres körzete, 
 
       4. nyitvatartási idı: az önkormányzat tulajdonában lévı játszótér használatára biztosított 
           idı. 
 
  4. § A játszótér használatának rendje: 
 

a) Játszótér nyitva tartási ideje a nyári idıszámítás idején reggel 7 és este 21 óra között, 
míg a téli idıszámítás idején reggel 8 és este 18 óra közötti idıszak. 

b) A játszóteret a 6 éves kor alatti gyermekek kizárólag szülıi felügyelet mellett, míg a 
6 éves kor felettiek 14 éves koruk betöltéséig használhatják. A 14 éves kor felettiek 
számára a játszótér használata tilos. 

c) A játszótér a gyermekek és kísérıik számára játék és pihenés céljára használható oly 
módon, hogy az mások nyugalmát szükségtelenül ne zavarja. 

d) Az eszközök, berendezési tárgyak csak rendeltetésüknek megfelelıen használhatók. 
e) A játszótér használói maguk felelnek a szabályok megtartásáért, az eszközöket, 

berendezéseket, növényzetet rongálók anyagi felelısséggel tartoznak az okozott 
kárért. 

f) A játszótéren tilos a dohányzás és a szeszesital fogyasztás, valamint a szemetelés. 
g) A játszótér területére kutyát bevinni tilos. 
h) A játszótérre üveget, illetve sérülést, balesetet okozó tárgyat vagy oda nem illı 

eszközt bevinni tilos. 



i) A játszótér területére jármővel behajtani tilos. 
j) A játszótér területén tilos kerékpárral vagy más jármővel áthaladni vagy közlekedni. 
k) Iskolai és óvodai használatnál a kísérı pedagógus felel a használat rendjéért, a 

baleset megelızéséért. 
l) A játszótér használói és  felnıtt kísérık felelısek a játszóeszközök rendeltetésszerő és 

balesetmentes használatáért, a játszótér állapotának megırzéséért. 
 
5. (1) Ez a rendelet 2013. május 1-én lép hatályba.  
 
 
dr. Varga    Zoltán                                                                                       Lovász Tibor 
    körjegyzı                                                                                                 polgármester 
 
 
 
 

A rendelet kihirdetve: 
2013. április 16. 
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