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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Európai Uniós csatlakozás következtében 2004. február 1-én hatályba lépett a Gazdasági és 
Környezetvédelmi Minisztérium 78/2003. (XI.27.) rendelete a játszótéri eszközök 
biztonságosságáról (a továbbiakban: GKM rendelet). E rendeletben foglaltak alapján a 
magyarországi közterületi játszóterek tulajdonosára a játszóterek üzemeltetésével kapcsolatban több 
kötelezettség és nagy felelősség hárul. 
 
Pásztó város területén 10 db közterületi játszótér található, melyeken jelenleg összesen 43 játszótéri 
eszköz van (1. számú melléklet).  
 
A városi tulajdonú játszóterek biztonságos üzemeltetése a tulajdonos önkormányzat kötelessége és 
felelőssége. Ha baleset következik be a balesetveszélyes, vagy az el nem távolított nem megfelelő 
játszótéri eszközök miatt, a tulajdonost kártérítési felelősség is terheli. 
 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályának 
munkatársai 2015. szeptember 8-án végezték el a játszóterek hatósági ellenőrzését mind a 10 
helyszínen. Vizsgálták, hogy rendelkezésre áll-e a GKM rendelet 7. § (4) bekezdésében előírt, 
játszótéri eszközökről, azok állapotáról, valamint az időszakos ellenőrzésekről vezetett 
nyilvántartás, valamint azt, hogy az időszakos ellenőrzés megtörtént-e, illetve az annak során 
megállapítottaknak megfelelően intézkedés történt-e. 
A nyilvántartások, illetve az időszakos ellenőrzési jegyzőkönyvek rendelkezésre álltak és a 
balesetveszélyesnek, vagy nem megfelelőnek minősített játszóeszközök üzemen kívül helyezésének 
köszönhetően nem marasztalták el az üzemeltető önkormányzatot, viszont felszólították arra, hogy a 
játszótéri eszközöket a rendelet alapján a szabványoknak megfelelővé kell tenni, illetve a „nem 
megfelelő” minősítésű eszközöket el kell bontani. Ezt követően 3 db csúszda és egy kombinált fa 
játék bontása megtörtént. 
 
A közterületen lévő önkormányzati tulajdonú játszótereket - a nem megfelelő, nem javítható 
játszóeszközöket megszüntetve, cserélve, a felhasználhatókat átalakítva,- biztonságossá téve kell 
üzemeltetni. 
Fenti kötelezettségek elvégzése érdekében, a „balesetveszélyes” eszközök javítása, szabványosítása 
és folyamatos karbantartása érdekében ajánlatokat kértünk be játszótéri eszközök gyártásával, 
javításával foglalkozó cégektől: 
 

1. Mátrapark Kft. -3261Abasár, Fő út 179.  
2. Bankó Kft. -3530 Miskolc, Kont u. 9.  
3. Gulyás Team Bt. -2151 Fót Szent Imre Út. 143.  
4. ZÖFE Kft.- 1119 Bp. Than Károly 3-5. 

 
A beérkezett ajánlatok a következők: 
 

1. Mátrapark Kft.: 1.486.800,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 1.888.236,-Ft +kiszállási díj: nettó 30.000 
Ft,-/alkalom (az ajánlattevő elmondta, hogy a folyamatos karbantartásra vonatkozóan csak a 
teljes szabványosítást követően tudnak ajánlatot adni.) 

2. Gulyás Team Bt.: 920.000,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 1.168.400,-Ft+ megrendelés esetén 
karbantartási napló folyamatos vezetése havi szinten: 43.000 Ft+ÁFA/hónap 

3. ZÖFE Kft.: 2.273.820,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 2.887.751,-Ft + megrendelés esetén 
karbantartási napló folyamatos vezetése havi szinten: 50.000 Ft+ÁFA/hónap 
 

 

 



3 
 
Az ütéscsillapító talajok szabványossá tételét (megfelelő ütéscsillapító anyaggal való feltöltés az 
előírt területen és rétegvastagságban) helyi erőkkel javasolják megvalósítani. 
 
Határozati javaslat: 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a közterületi 
játszóterek javításáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:   
 

1. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a játszótéri eszközök javítására 
vonatkozó szerződést a legkedvezőbb ajánlatadóval, a Gulyás Team Bt-vel (2151 Fót Szent 
Imre Út. 143.)  kösse meg. 
 

2. Az ajánlatokat benyújtó cégeket a döntésről értesíteni kell.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
Pásztó, 2017. június 16. 
 
 
 
                  Dömsödi Gábor 
         polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
 Dr. Gajdics Gábor 
                      jegyző 
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1. számú melléklet 
 

Játszóterek és eszközök megnevezése 

SZAMEI Kft. megállapításai 2015-ben 
 (4 évenkénti kötelező időszakos 
vizsgálat) 

1. Szent Imre tér 46/3 hrsz.   
Rugós eszköz Megfelelő 
Fa vonat Balesetveszélyes 
Rugós gerenda Megfelelő 
Rugós teknősbéka Balesetveszélyes 

Kétüléses hinta Balesetveszélyes 
2. Mágnes utca 2801/6 hrsz.   
Játszóvár csúszdával, hintával és 
rámpával Balesetveszélyes 
Homokozó Balesetveszélyes 
3. Kölcsey F. utca 1826/9 hrsz.   
Játszóvár csúszdával, hintával és 
rámpával Balesetveszélyes 
Homokozó Megfelelő 
4. Kölcsey belső udvar 1809/1 hrsz.   
Csúszda (Tulajdonos: Tehetséges Pásztói 
Gyermekekért Alapítvány) Balesetveszélyes 

Kétüléses hinta (bölcső 
ülőkékkel)(Tulajdonos: Tehetséges 
Pásztói Gyermekekért Alapítvány) Balesetveszélyes 
Homokozó 1(Tulajdonos: Tehetséges 
Pásztói Gyermekekért Alapítvány) Balesetveszélyes 
Homokozó 2 Balesetveszélyes 
Rugós lóhere(Tulajdonos: Tehetséges 
Pásztói Gyermekekért Alapítvány) Balesetveszélyes 

Madárfészek hinta (Tulajdonos: 
Tehetséges Pásztói Gyermekekért 
Alapítvány) Balesetveszélyes 

Kombinált mászóka(Tulajdonos: 
Tehetséges Pásztói Gyermekekért 
Alapítvány) Balesetveszélyes 

Rugós kacsa (Tulajdonos: Tehetséges 
Pásztói Gyermekekért Alapítvány) Megfelelő 

Háromüléses hinta Balesetveszélyes 

Négyüléses hinta Balesetveszélyes 
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5. Pásztó-Strand 2812 hrsz.   
Hinta Megfelelő 
homokozó Megfelelő 
libikóka Megfelelő 
Lóhere rugós játék Megfelelő 
Magas kéttornyos vár görgős híddal Megfelelő 

6. Régivásártér út 2875 hrsz. 
 Ide került telepítésre 2017. június 8-án 
az adományként kapott rugós pillangó 

hinta Megfelelő 
Csúszdaház mászóhálóval Megfelelő 
libikóka Megfelelő 
Lovacska rugós játék Megfelelő 
7. Mátrakeresztes – Kékesi út, 4839 hrsz   
A nem megfelelő eszközök bontása 
megtörtént, az új eszközöket 2017-ben 
telepítjük.   
8. Hasznos – Vár út 2972/36 hrsz.   
hinta Megfelelő 
libikóka Megfelelő 
Lóhere rugós játék Megfelelő 
Magas kéttornyos vár görgős híddal Megfelelő 

9. Kövicses utca 574/9 hrsz.   

Kombinált fa játék 
Nem megfelelő (Ellenőrzés után 
elbontva) 

Homokozó Balesetveszélyes 
10. Cserhát lakónegyed 1973/33 hrsz. 
Részben új eszközök   
hinta Megfelelő 
Csúszdaház mászóhálóval Megfelelő 

libikóka 
Balesetveszélyes (2015. 08. 28- án 
javítva, megfelelővé téve) 

Lovacska rugós játék Megfelelő 

cica mászóka Balesetveszélyes 
négyüléses hinta Balesetveszélyes 
négyüléses hinta 2 Balesetveszélyes 

cica mászóka 2 Balesetveszélyes 
négyüléses hinta 3 Balesetveszélyes 
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