Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2017. (VI.21.) önkormányzati rendelete,
a játszóterek és parkok használatának rendjéről
Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, és a 8.§-a (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja
I. Fejezet
1. Általános rendelkezések
1.§ A rendelet célja, hogy biztosítsa a kozármislenyi játszóterek és parkok használói számára a
kellemes időtöltést, hozzájáruljon a zavartalan kikapcsolódásukhoz, gondoskodjon biztonságuk
és egészségük védelméről, elősegítse a jogszabályi rendelkezések érvényesítését.
2.§ (1) A rendelet területi hatálya a Kozármisleny város közigazgatási területén, Kozármisleny
Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában, kezelésében lévő,
közterületen kialakított játszóterekre és parkokra terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben jelölt területeken tartózkodó természetes
személyekre terjed ki.
2. Értelmező rendelkezések
3. § (1) Az e rendeletben használt fogalmakat -a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételévela játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletben foglaltak
szerint kell értelmezni.
(2) E rendelet alkalmazásában:
1. park: Az önkormányzat tulajdonában álló közterület, mely az ott lévő épített és természetes
környezet, valamint az elhelyezett eszközök révén, pihenés, kikapcsolódás, játék céljára szolgál;
2. játszótér és park területe: játszótérnek, szabadidőparknak, oktatási-nevelési intézmény
udvarának kerítéssel körbekerített területe, kerítés hiányában a játszó- és sporteszközök 10
méteres körzete;
3. nyitvatartási idő: április 1-től szeptember 30-ig reggel 7 és este 22 óra között, október 1-től
március 31-ig reggel 8 és este 18 óra közötti időszak.
II. Fejezet
3. A játszóterek és parkok használatának rendje
4. § (1) Játszótereket a 6 éves kor alatti gyermekek kizárólag felnőtt felügyelet mellett, a 6 éves
kor felettiek 14 éves koruk betöltéséig használhatják. 14 éves kor feletti személyek számára a
játszótéri eszközök használata tilos.
(2) A játszóterek és parkok kizárólag játék és pihenés céljára használhatók oly módon, hogy
mások nyugalmát szükségtelenül ne zavarják.

(3) A játszótéri eszközök, berendezési tárgyak csak a rendeltetésüknek megfelelően használhatók.
(4) A játszóterek és parkok területén, valamint azok 10 méteres körzetében tilos dohányozni,
alkoholt és más bódító hatású szereket fogyasztani.
(5) A játszóterek és parkok területén tilos szemetelni.
(6) A játszóterek területére kutyát vagy más állatot bevinni, vagy beengedni tilos.
(7) A játszóterek területére üveget, illetve sérülést, balesetet okozó tárgyat vagy oda nem illő
eszközt bevinni tilos.
(8) A játszóterek területére járművel behajtani tilos.
(9) A játszóterek területén tilos kerékpárral vagy más járművel áthaladni vagy közlekedni.
5. § (1) A játszóterek, parkok használói és a felnőtt kísérők maguk felelnek a szabályok
megtartásáért, a játszótéri eszközök rendeltetésszerű és balesetmentes használatáért. A játszótéri
eszközöket, berendezéseket, növényzetet rongálók anyagi felelősséggel tartoznak az okozott
kárért.
(2) Amennyiben a játszóteret, parkot iskolás és óvodás gyermekek, oktatási-nevelési időben
használják az (1) bekezdésben meghatározottakért a kísérő pedagógus tartozik felelősséggel.
6. § A rendelet 4. §-ában foglalt szabályokról az önkormányzat tájékoztató táblát helyez el a
játszóterek és parkok területén.
III. Fejezet
Záró rendelkezések
7.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a rendeletben foglalt szabályokat a
hatálybalépést követően elkövetett közösségellenes magatartások esetén kell alkalmazni.
Kozármisleny, 2017. június 20.

dr. Biró Károly
polgármester

dr. Korossy Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Kozármisleny, 2017. június 21.

dr. Korossy Ildikó
jegyző

Indokolás
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a játszóterek és parkok használatának rendjéről szóló
13/2017. (VI.21.) önkormányzati rendeletéhez
1.-3 §-hoz
A rendelet hatályát és az értelmező rendelkezéseket tartalmazza.

4.-6. §-hoz
A játszóterek és parkok használatára vonatkozó szabályokat tartalmazza.
7.§-hoz
Záró rendelkezések.

Kozármisleny, 2017. június 12.

dr. Korossy Ildikó sk.
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a játszóterek és parkok használatának rendjéről szóló
13/2017. (VI.21.) önkormányzati rendeletéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a tervezett jogszabály várható
következményei:
a) Társadalmi-gazdasági, költségvetési hatása:
A lakosság jogkövető magatartására várhatóan pozitív hatással lesz.
b) Költségvetési hatása: A közigazgatási bírság önkormányzatot megillető bevétel.
c) Környezeti, egészségi következményei: A rendelet köztisztaság fenntartásával, balesetek
megelőzésével kapcsolatos rendelkezései vonatkozásában realizálható.
d) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az önkormányzati rendeletben foglalt
szabályokat sértő magatartásokkal kapcsolatos eljárások lefolytatása a Hivatal szervezetén belül
valósul meg, ami az adminisztratív terheket némileg megöveli.
e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.
pontja felhatalmazza az önkormányzatot rendeletalkotásra. Mivel ez csupán lehetőség, a
rendeletalkotás elmaradásának törvényességi következménye nincs. Amennyiben az ilyen
tartalmú rendelet megalkotására nem kerül sor, továbbra is jogkövetkezmény nélkül maradnak a
parkokat, játszótereket rongáló magatartások.
f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az
alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek részben állnak
rendelkezésre. A helyszíni bírságolás lehetősége nem megoldott.
Kozármisleny, 2017. június 12.
dr. Korossy Ildikó sk.
jegyző

