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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képvielő- testület 2015. október 1-i ülésén tárgyalta a városi játszóterek továbbműködtetésére 
tett javaslatot. 
 A 311/2015. (X.1.) számú határozatban foglaltaknak megfelelően a SZAMEI Független 

Minőségellenőrző Mérnöki Iroda által „nem megfelelőnek” értékelt, bontásra kötelezett-Kövicses 
utcai kombinált fa játék, Kékesi úti lengő ló, hinta, mászóka, Cserhát ln-i 3 db csúszda- 
játszóeszközöket a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: PVG 
KNP Kft.) eltávolította a közterületi játszóterekről. 
A balesetveszélyesnek minősített, kis ráfordítást, kisebb átalakítást igénylő eszközök javítását a 
PVG KNP Kft. folyamatosan végzi, az egyéb szükséges javítások várható költségeiről, valamint 
a nem javítható, elbontott eszközök pótlásáról a melléklet szerinti kimutatást készítettük. 
 
A táblázatban meghatározott javítási, pótlási költségek becsült összegek. 
A javítási költségeket a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Kft. határozta meg, a nem 
javítható eszközök pótlásához szükséges összegeket az utóbbi években telepített játszótéri 
eszközök, idén érkezett tájékoztatók és internetes adatok figyelembevételével állapítottuk meg. 
Két -Kölcsey belső udvari- játszóeszköz esetében a javítási költség meghatározására nem 
kaptunk egyelőre ajánlatot. 
 
Az újonnan telepített és a nagyobb szerkezeti átalakítást igénylő eszközök esetében plusz 
költségként jelenik meg a kötelező üzembe helyezést megelőző első vizsgálati jegyzőkönyv 
elkészíttetése, ami eszközönként kb. 10.000,-Ft, valamint az új eszközök esetében a szállítási 
költség is. 
Az 1 m-es esési magasságot meghaladó játszóeszközök esetében kötelező az ütéscsillapító felület 
kialakítása, melynek pontos méretét minden esetben a telepítendő eszköz gyártójának előírásai 
alapján kell kialakítani. Ennek pontos költségei előre nem meghatározhatóak, az eszközök 
kiválasztását követően a tervrajzok kézhezvétele után kérhető ajánlat az ütéscsillapító 
kialakítására. A mellékletben szereplő összegeknél becsült értékek szerepelnek az előző években 
telepített játszótéri eszközök és ütéscsillapító felületek bekerülési költségei alapján. 
 
Megfontolandó, hogy szükséges-e minden elbontott, vagy gazdaságosan nem javítható eszköz 
pótlása (több, egymáshoz közeli kis játszóterek felújításával), vagy ehelyett kevesebb, de jobban 
felszerelt játszótér kialakítása lenne célszerűbb. A játszóeszközök bontása (balesetveszélytől 
függetlenül) azonban érthető módon nagy lakossági ellenállást vált ki. 
A Kölcsey belső udvaron négy hinta található: a 2007-ben telepített „DELIKÁT 8” játszótéren 
egy kétüléses hinta, egy madárfészek hinta, valamint egy-egy régi háromüléses és négyüléses 
fém hinta is (fotómelléklet). 
2014-ben a Cserhát ln-i, óvoda melletti játszótér került teljes felújításra. A többi eszköz a 
lakótömbök mögött, 200 m-en belül található több kisebb játszótéren. Ezek mind régi típusú 
cicamászókák, hinták és csúszdák. (Ez utóbbiak kerültek elbontásra „nem megfelelő” 
értékelésük miatt.) 
A Kövicses úti elbontott kombinált eszköz pótlására jelentős kiadással járna (kb. nettó 900.000,-
Ft), de nem biztos, hogy azon a helyszínen lenne célszerű elhelyezni. 
 
A 2016-os évben a nagyobb ráfordítást igénylő eszközök átalakításához, javításához esetleges 
cseréjéhez szükséges előirányzatot lehetőség szerint szerepeltetni kell a költségvetésben. 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városi játszóterek javítására, elbontott 
eszközök pótlására tett javaslatot megismerte és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A 2016. évi költségvetés elfogadásáig kerüljön kidolgozásra egy játszótér fejlesztési 
stratégia, melyben meghatározásra kerül, mely helyszíneken és milyen felszereltséggel 
történjen meg a játszóterek felújítása. 

 
2. A gazdaságosan javítható játszótéri eszközök szabványossá tételéhez, valamint az 

elbontott és bontandó eszközök pótlásához szükséges előirányzatot lehetőség szerint 
tervezni kell a 2016-os költségvetésben. 

 
 
Felelős: polgármester, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály 
Határidő: értelemszerű 
 
 
 
Pásztó, 2015. december 11. 
 
 
 
 
 
 
                  Dömsödi Gábor 
         polgármester 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
 Dr. Gajdics Gábor 
         jegyző 
 
 
 
 



Játszóterek és eszközök megnevezése Megállapítás Szükséges intézkedés
Becsült költség 
(nettó Ft) megjegyzés:

1. Szent Imre tér 46/3 hrsz.
Rugós eszköz Megfelelő _
Fa vonat Balesetveszélyes eszköz rögzítése, alapozása, egyéb javítások 27 300 PVG KNP Kft. ajánlat
Rugós gerenda Megfelelő _
Rugós teknősbéka Balesetveszélyes hiányzó alkatrész pótlása, egyéb javítás 11 280 PVG KNP Kft. ajánlat

Kétüléses hinta Balesetveszélyes
éles élek csiszolása, ütéscsillapító réteg visszapótlása (5 
m3 0,4-es sóder) 31 500 PVG KNP Kft. ajánlat

2. Mágnes utca 2801/6 hrsz.

Játszóvár csúszdával, hintával és rámpával Balesetveszélyes hintaláncok csatlakozó karikáinak cseréje 3 000 PVG KNP Kft. ajánlat

Homokozó Balesetveszélyes
korhadt elemek cseréje akác rúdfából készült felületkezelt 
újakra 60 960 PVG KNP Kft. ajánlat

3. Kölcsey F. utca 1826/9 hrsz.

Játszóvár csúszdával, hintával és rámpával Balesetveszélyes hintaláncok csatlakozó karikáinak cseréje 3 000 PVG KNP Kft. ajánlat
Homokozó Megfelelő _
4. Kölcsey belső udvar 1809/1 hrsz.
Csúszda (Tulajdonos: Tehetséges Pásztói 
Gyermekekért Alapítvány) Balesetveszélyes ütéscsillapító gyöngykavics réteg visszapótlása (5 m3) 68 400 PVG KNP Kft. ajánlat
Kétüléses hinta (bölcső 
ülőkékkel)(Tulajdonos: Tehetséges Pásztói 
Gyermekekért Alapítvány) Balesetveszélyes hintaláncok csatlakozó karikáinak cseréje 3 000 PVG KNP Kft. ajánlat
Homokozó 1(Tulajdonos: Tehetséges Pásztói 
Gyermekekért Alapítvány) Balesetveszélyes szegély korhadt elemeinek cseréje 24 480 PVG KNP Kft. ajánlat

Homokozó 2 Balesetveszélyes

nem homokozónak épült (pad), ezért  ajánlatot csak az 
átalakításra vonatkozó konkrét elképzelés ismeretében 
tudnak adni 

Rugós lóhere(Tulajdonos: Tehetséges Pásztói 
Gyermekekért Alapítvány) Balesetveszélyes ujjbeszorulási hely megszüntetése 670 PVG KNP Kft. ajánlat



Madárfészek hinta (Tulajdonos: Tehetséges 
Pásztói Gyermekekért Alapítvány) Balesetveszélyes

Szerkezeti hiba (a talaj feletti szabad magasság nem 
megfelelő- javítás költsége egyelőre nem ismert)

Kombinált mászóka(Tulajdonos: Tehetséges 
Pásztói Gyermekekért Alapítvány) Balesetveszélyes

A hibaleírásban szereplő megállapítások alapján az eszköz 
gazdaságosan nem javítható, 2007-es telepítéskori 
ára(anyag+munkadíj): 1 762 072

Az eszköz telepítéskori ára 
(gyártó Fito-System Kft. )

Rugós kacsa (Tulajdonos: Tehetséges Pásztói 
Gyermekekért Alapítvány) Megfelelő _

Háromüléses hinta Balesetveszélyes
gazdaságosan nem javítható (új eszköz ár -kétüléses hinta 
ütéscsillapító kialakítással, telepítéssel) 350 000

Négyüléses hinta Balesetveszélyes
gazdaságosan nem javítható (új eszköz ár -kétüléses hinta 
ütéscsillapító kialakítással, telepítéssel) 350 000

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.
hinta Megfelelő _
Csúszdaház mászóhálóval Megfelelő _
libikóka Megfelelő _
Lovacska rugós játék Megfelelő _
7. Mátrakeresztes – Kékesi út, 4839 hrsz

Lengő ló Nem megfelelő ELBONTVA-pótlás költsége új rugós lovacska telepítéssel: 120 000

a 2014-ben telepített 
hasonló eszköz árának és 

aktuális katalógusárak 
átlaga

   
    

  



Csúszda Balesetveszélyes

Az eszköz hibaleírásában szereplő megállapítások alapján 
gazdaságosan nem tehető szabványossá. Pótlás költsége 
szabványos csúszdára, ütéscsillapító kialakítással, 
telepítéssel: 420 000

Mérleghinta Balesetveszélyes

korhadt elem cseréje, abroncsok funkcionális elhelyezése 
(12.000,-Ft), ütéscsillapító felület kialakítása (96.000,-Ft). 
Itt is megfontolandó az eszköz teljes cseréje, ami kb. 
150.000,-Ft, mert szabványos mérleghintánál nem 
szükséges 1 m-es esési magasságig ütéscsillapító. 108 000 PVG KNP Kft. ajánlat

Hinta Nem megfelelő
ELBONTVA (új eszköz ár -kétüléses hinta ütéscsillapító 
kialakítással, telepítéssel) 350 000

a 2014-ben telepített 
hasonló eszköz árának és 

aktuális katalógusárak 
átlaga

Mászóka Nem megfelelő
ELBONTVA-pótlás költsége szabványos mászókára, 
ütéscsillapító kialakítással, telepítéssel 400 000

korábbi évek beérkezett 
árajánlatai és aktuális 

katalógusárak átlaga alapján
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
ELBONTVA-pótlás költsége ütéscsillapító kialakítással, 
telepítéssel: 900 000

a 2014-ben telepített 
hasonló eszköz árának és 
aktuális katalógusárak 
átlaga

Homokozó Balesetveszélyes
korhadt elemek cseréje akác rúdfából készült felületkezelt 
újakra 60 960 PVG KNP Kft. ajánlat

10. Cserhát lakónegyed 1973/33 hrsz. 
Részben új eszközök

a 2014-ben telepített 
hasonló eszköz árának és 

aktuális katalógusárak 
átlaga



hinta Megfelelő _
Csúszdaház mászóhálóval Megfelelő _

libikóka

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

Lovacska rugós játék Megfelelő _

cica mászóka Balesetveszélyes
gazdaságosan nem javítható-pótlás költsége szabványos 
mászókára, ütéscsillapító kialakítással, telepítéssel 400 000

korábbi évek beérkezett 
árajánlatai és aktuális 

katalógusárak átlaga alapján

négyüléses hinta Balesetveszélyes
gazdaságosan nem javítható (új eszköz ár -kétüléses hinta 
ütéscsillapító kialakítással, telepítéssel) 350 000

a 2014-ben telepített 
hasonló eszköz árának és 

aktuális katalógusárak 
átlaga

Kék csúszda Nem megfelelő
ELBONTVA-pótlás költsége szabványos csúszdára, 
ütéscsillapító kialakítással, telepítéssel: 420 000

a 2014-ben telepített 
hasonló eszköz árának és 

aktuális katalógusárak 
átlaga

négyüléses hinta 2 Balesetveszélyes
gazdaságosan nem javítható (új eszköz ár -kétüléses hinta 
ütéscsillapító kialakítással, telepítéssel) 350 000

a 2014-ben telepített 
hasonló eszköz árának és 

aktuális katalógusárak 
átlaga

Piros csúszda Nem megfelelő
ELBONTVA-pótlás költsége szabványos csúszdára, 
ütéscsillapító kialakítással, telepítéssel 420 000

a 2014-ben telepített 
hasonló eszköz árának és 

aktuális katalógusárak 
átlaga

cica mászóka 2 Balesetveszélyes
gazdaságosan nem javítható-pótlás költsége szabványos 
mászókára, ütéscsillapító kialakítással, telepítéssel 400 000

korábbi évek beérkezett 
árajánlatai és aktuális 

katalógusárak átlaga alapján



Világoskék csúszda Nem megfelelő
ELBONTVA-pótlás költsége szabványos csúszdára, 
ütéscsillapító kialakítással, telepítéssel 420 000

a 2014-ben telepített 
hasonló eszköz árának és 

aktuális katalógusárak 
átlaga

négyüléses hinta 3 Balesetveszélyes
gazdaságosan nem javítható (új eszköz ár -kétüléses hinta 
ütéscsillapító kialakítással, telepítéssel) 350 000

a 2014-ben telepített 
hasonló eszköz árának és 

aktuális katalógusárak 
átlaga

Összesen nettó: 8 164 622

27 % ÁFA: 2 204 448

Összesen bruttó: 10 369 070
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