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Aszód Város Önkormányzata 

POLGÁRMESTERÉTŐL  

  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •   polgarmester@aszod.hu 

 

 

Előterjesztés 

a játszóterek és sportparkok használati rendjéről szóló rendelet megalkotásra 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-

CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről 

szóló 2020. évi CIX. törvény a veszélyhelyzetet meghosszabbította 2021. február 8-ig.  

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzet idején Aszód Város Képviselő-

testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

 

A jelenleg fennálló veszélyhelyzetre figyelemmel, a Képviselő-testület rendes novemberi ülését 

– hivatkozással a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium 2020. március 27-én kelt levelére 

– nem hívom össze, azonban a tárgyi előterjesztés tekintetében tervezek döntést hozni. 

Annak érdekében, hogy a döntéshozatal átláthatósága biztosított legyen, az előterjesztést 

közzéteszem, továbbá a képviselőkkel, külsős bizottsági tagokkal a döntés meghozatala előtt 

egyeztetek. 

 

A jelen rendelettervezet a lakosság nagy többségére nézve nem tartalmaz semmi újat. 

Lényegében összefoglalható annyiban, hogy vigyázzunk arra, ami a miénk. A használók döntő 

többsége ezt eddig is megtette, a szabályozás csupán a kivételes esetek miatt született. A 

rendelkezések nagy része eddig is megtalálható volt a játszótereken, sportparkokban  

kifüggesztett házirendekben, ám azok nem adtak elegendő alapot például egy hatósági 

intézkedéshez. 

 

A szabályozás nagyrészt magától értetődő dolgokat fogalmaz meg: vigyázzunk a játékokra, a 

bútorokra, a növényzetre, ne szemeteljünk. A játszótereken és sportpályákon az 

alkoholfogyasztás, a dohányzás is tilos, továbbá nem szabad állatot, kerékpárt, járművet, 

üveget, sérülést okozó tárgyakat bevinni. Az rendelett-tervezetben szerepel emellett a zajszint 

és a nyitvatartási idő szabályozása is.  

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

A rendelet megalkotására azért volt szükség, mert a játszóterek és sportparkok fenntartása során 

több olyan probléma merült fel, amelyek kezelésére a magasabb szintű jogszabályokban 
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nincsen előírás (pl. hány éves korig használható egy-egy eszköz, milyen következményei 

vannak a nem rendeltetésszerű használatnak, a házirend megsértésének stb.). A közterület-

felügyelők, a polgárőrök és a rendőrség viszont csak megfelelő jogszabályok alapján tud eljárni 

azokkal szemben, akik megsértik a játszóterek házirendjét, illetve rongálják a köztéri 

eszközöket. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

1. §-hoz 

Általános rendelkezéseket tartalmaz, megjelölve a rendelet tárgyi és személyi hatályát. 

 

2. §-hoz 

Értelmező rendelkezéseket tartalmaz. 

 

3-5. §-okhoz 

Meghatározza a használók körét, életkoruk szerint, magatartási szabályokat határoz meg, 

valamint a nyitva tartás rendjét. 

 

6-7. §-hoz 

Hatálybaléptető és szankcionáló rendelkezéseket tartalmaz. 

 

A rendelet elfogadása mellett fontos, hogy a használati rendet játszótereken, sportparkokban 

közzé tegyük, ezért oda  táblákat  kell készíttetni és kihelyezni. 

 

Határozati javaslat 

Aszód Város Önkormányzat / 2020. (……) határozata 

a játszóterek és sportparkok használati rendjéről  

Aszód Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva  úgy döntött, hogy az 

Aszód Város közigazgatási területén lévő játszóterekre és sportparkokra a rendelet szerinti   

használat rendjéről tájékoztató táblákat készíttet és  helyez el az önkormányzat.  

A táblák készítésének fedezete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020 

(II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet Város és községgazdálkodás soron rendelkezésre 

áll. 

 

Aszód, 2020. 11. 16.    

       Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

          polgármester  

Látta:  

 

Dr. Ballagó Katalin 

jegyző  
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Tervezet 

Aszód Város Polgármesterének  

 ... / ............ ( ........ ) rendelete 

a játszóterek és sportparkok használati rendjéről 

 

Aszód Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § (1) A rendelet területi hatálya Aszód Város az Önkormányzat tulajdonában, kezelésében 

lévő közterületen kialakított játszóterekre, sportparkokra, valamint a Dunakeszi Tankerület 

vagyonkezelésében lévő sportparkra terjed ki. 

(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben megjelölt területen tartózkodó természetes 

személyekre terjed ki. 

2. Értelmező rendelkezések 

 

2. § E rendelet alkalmazásában: 

1. játszótér: a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003.(XI. 27.) GKM 

rendelet 2. § a) pontja szerinti játszótér, 

2. játszótéri eszköz: a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003.(XI. 27.) 

GKM rendelet 2. § b) pontja szerinti játszótéri eszköz, 

3. sportpark: Aszód Város tulajdonában, valamint a Dunakeszi Tankerület 

vagyonkezelésében lévő kerítéssel körbekerített terület mely az ott elhelyezett sport és 

egyéb eszközök révén sport, pihenés céljára szolgál, kerítés hiányában az ott elhelyezett 

eszközök, építmények 10 méteres körzete,  

4. kültéri fitnesz eszköz: szabadtéri testedzést szolgáló berendezés, 

5. rend fenntartásával megbízott személyek: az Aszódi Polgármesteri Hivatallal 

jogviszonyban álló személyek: közterület-felügyelő, segédfelügyelő. 

 

3. A játszóterek és sportparkok használatának szabályai 

 

3. § (1) A játszótér a gyermekek és kísérőik számára játék és pihenés céljából használható oly 

módon, hogy az mások nyugalmát szükségtelenül ne zavarja. 

(2) A játszótéri eszközöket csak 14 év alatti gyermekek használhatják. A 14 éves kor felettiek 

számára a játszóterek használata nem megengedett. 

(3) A játszótéri eszközöket a 6. életévüket be nem töltött gyermekek csak szülői felügyelettel 

használhatják. 
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4. § (1) A játszótéri eszközök, kültéri fitnesz eszközök kizárólag rendeltetésüknek megfelelően, 

az állaguk megóvásával használhatók. A játszótéri eszközöket a 6-14 éves gyermekek szülői 

felügyelet nélkül, de a szülők felelőssége mellett használhatják. 

(2) A sportpark kültéri fitnesz eszközei 12 éves kor felett használhatók. A sportparkban 

található eszközök kizárólag rendeltetésüknek megfelelően, a használó saját felelősségére 

vehetők igénybe. 

(3) Az óvodai és iskolai csoportos használat esetén a felnőtt kísérő felel a használat rendjéért 

és a balesetek megelőzéséért. 

(4) Játszótér és sportpark területén dohányozni, elektronikus cigarettát vagy dohányzást imitáló 

elektronikus eszközt használni, alkoholt és más bódító hatású anyagokat fogyasztani tilos. 

Alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt játszótéren és sportparkban tartózkodni tilos. 

(5) A játszótér és sportpark területén hulladékot elhelyezni kizárólag az erre a célra 

rendszeresített hulladékgyűjtő edényzetben lehet. 

(6) A játszótér és sportpark területére tilos kutyát vagy más állatot bevinni vagy beengedni. 

(7) A játszótér és sportpark területére üveget, illetve sérülést, balesetet okozó tárgyat bevinni 

tilos. 

(8) Játszótér és sportpark területére tilos kerékpárt bevinni és ott kerékpárral vagy más járművel 

így különösen motorkerékpárral, valamint  rollerrel, görkorcsolyával, gördeszkával, 

howerboarddal, vagy segway-jel áthaladni vagy közlekedni. 

(9) Tilos a felszerelt köztéri tárgyak, valamint a játszótér és sportpark tartozékainak rongálása. 

(10) A játszótér és sportpark zajszintje nem haladhatja meg az 50 dB-t. 

(11) A játszótér és sportpark használói maguk felelnek a szabályok betartásáért, a játszótéri, 

kültéri fitnesz eszközöket, berendezéseket, növényzetet rongálók anyagi felelősséggel 

tartoznak az okozott kárért. 

 

5. § (1) A játszótér és sportpark nyitvatartási ideje: május 1. és szeptember 30. között a 09.00 

és 21.00 óra közötti, október 1. és április 30. között a 09.00 és 18.00 óra közötti időszak. 

(2) A játszótér és sportpark csak nyitvatartási időben használható, nyitvatartási időn kívül zárva 

tart. A nyitvatartási időn kívül ott tartózkodni tilos. 

 

4. Vegyes, záró rendelkezések 

 

6. §  (1) Aki a játszótéren, sportparkban lévő eszközöket és a parkok tartozékát képező tárgyakat 

nem a rendeltetésüknek megfelelően, e rendelet 3.-5. §-aiban meghatározottak szerint 

használja, megsérti a közösségi együttélés szabályait. 

(2) Az e rendeletben foglalt szabályok betartását a rend fenntartásával megbízott személyek 

ellenőrzik, a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 13/2019 (VI.21.) önkormányzati rendeletben foglaltak 

alkalmazásával.  

 

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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Aszód, 2020. november „……” 

 

 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs       Dr. Ballagó Katalin 

polgármester        jegyző 
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §) 

 

 

Rendelet-tervezet címe: Aszód Város Polgármesterének .../2020. (XI. ...)  rendelete a játszóterek és sportparkok használati rendjéről 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági hatás: Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív terheket 

befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A lakosság jogkövető magatartására 

várhatóan pozitív hatással lesz. 

Többlet bevételt/kiadást a 

rendelet elfogadása nem jelent. 

Nincsenek. 

 

 

Kis mértékű. Nincs. 

A rendelet megalkotása 

szükséges, mert: 

A meglévő létesítmények használatának szabályozása elengedhetetlen. 

A rendelet megalkotásának 

elmaradása esetén várható 

következmények: 

Szabályozza a létesítmény használatának rendjét. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi:  

biztosított biztosított  biztosított  biztosított   


