
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2014.(V.16.) önkormányzati rendelete 

 játszótér, kerékpárpálya használatának rendjéről 
 

Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország alaptörvényének 32. cikk 
(1) bek., a/ pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
tv. 8. § (1) és (2) bek., meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§  A rendelet célja, hogy biztosítsa Újhartyán közigazgatási területén lévő játszótér 
használói számára a kellemes időtöltést, hozzájáruljon zavartalan kikapcsolódásukhoz, 
gondoskodjon az egészségük védelméről, a hatósági rendelkezések érvényesítéséről és 
biztosítsa a közbiztonsági, állagmegóvási szabályok betartását és betartatását. 

 
2. §  E rendelet hatálya Újhartyán közigazgatási területén lévő, az önkormányzat 

tulajdonában álló közterületen kialakított játszótérre, kerékpárpályára terjed ki. 
 
3. § E rendelet alkalmazásában: 
 

1. játszótér: az a külső vagy belső tér, amelyet játszótéri eszközök elhelyezésére 
(telepítésére), illetve azok használatára létesítettek, függetlenül attól, hogy a létesítés 
építésügyi hatósági engedély hatálya alá tartozik-e vagy sem - a játszótéri eszközök 
biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § 
a) pontjában foglaltak szerint -, 

2. játszótéri eszköz: játszótéren elhelyezett olyan eszköz, beleértve az alkotórészeket és a 
szerkezeti elemeket is, amelyet gyermekek játék céljára egyedül vagy csoportosan 
használnak, - a Rendelet 2. § b) pontjában foglaltak szerint -, 

3. játszótér, kerékpárpálya területe: a játszótér, kerékpárpálya kerítéssel körbekerített 
területe, kerítés hiányában a játszóeszközök, kerékpárpálya 10 méteres körzete, 

4. kerékpárpálya: épített ügyességi pálya, 
5. nyitvatartási idő: az önkormányzat tulajdonában lévő játszótér használatára biztosított 

idő. 
 
4. §  A játszótér használatának rendje: 
 

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

 
b) Játszóteret a 6 éves kor alatti gyermekek kizárólag szülői felügyelet – felnőtt 
felügyelet - mellett, míg a 6 éves kor felettiek 14 éves koruk betöltéséig használhatják. 
A 14 éves kor felettiek számára a játszótér használata tilos. 

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

 
d) Az eszközök, berendezési tárgyak csak rendeltetésüknek megfelelően használhatók. 

 
e) A játszótér használói maguk felelnek a szabályok megtartásáért, az eszközöket, 
berendezéseket, növényzetet rongálók anyagi felelősséggel 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 illő 
eszközt bevinni tilos. 
 
i) Játszótér területére járművel behajtani tilos. 

 
j) Játszótér területén tilos kerékpárral vagy más járművel áthaladni vagy közlekedni. 

 
k) Iskolai és óvodai használatnál a kísérő pedagógus felel a használat rendjéért, a 
baleset megelőzéséért. 

 
l) A játszótér használói és felnőtt kísérők felelősek a játszóeszközök rendeltetésszerű 
és balesetmentes használatáért, a játszótér állapotának megőrzéséért. 
 

5. §  Kerékpárpálya használatának rendje: 
 

a) Kerékpárpályát a 6 éves kor alatti gyermekek kizárólag szülői felügyelet – felnőtt 
felügyelet – mellett használhatják.  
 
b) Kerékpárpálya játék és pihenés céljára használható oly módon, hogy az mások 
nyugalmát szükségtelenül ne zavarja. 
 
c) Kerékpárpályán tilos a dohányzás és a szeszesital fogyasztás, valamint a szemetelés. 

 
d) Kerékpárpálya területére kutyát bevinni tilos. 
 
e) Kerékpárpályára üveget, illetve sérülést, balesetet okozó tárgyat vagy oda nem illő 
eszközt bevinni tilos. 
 
f) A kerékpárpályát mindenki saját felelősségére használhatja. 
 
g) Az eszközök, berendezési tárgyak csak rendeltetésüknek megfelelően használhatók. 

 
h) A kerékpárpálya használói maguk felelnek a szabályok megtartásáért, az épített 
pályát, növényzetet rongálók anyagi felelősséggel tartoznak az okozott kárért. 

 
6. §  Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. 
 

Újhartyán, 2014. május 16. 
  
 
 

Göndörné Frajka Gabriella    Schulcz József 
   jegyző        polgármester 
 
Záradék: 

A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került,  2014. május. 16. 

 

           Göndörné Frajka Gabriella  
                                      jegyző 



 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 
 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján a rendelet-tervezet 
címe: /2014 ( ) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete a játszótér, kerékpárpálya 
használatának rendjéről 
 
 
Társadalmi-gazdasági hatása: 
A lakosság jogkövető magatartására várhatóan pozitív hatással lesz. 
 
Költségvetési hatása: 
nincs 
 
Környezeti, egészségi következményei: 
nincs 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 
A rendelet adminisztratív terheket nem okoz. 
 
Egyéb hatása: 
Szabályozza a létesítmény használatának rendjét. 
 
A rendelet megalkotásának szükségessége: 
A meglévő létesítmények használatának szabályozása elengedhetetlen. 
 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A feltételek rendelkezésre állnak. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


