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ELİTERJESZTÉS
Aszód, Város közterületein illetve intézményi területein található játszó eszközök tárgyában
Tisztelt Képviselı-testület!
A 433/2009.(XII.17.) ÖKT sz. határozatnak megfelelıen, a közterületen lévı játszóterek
szabványosításával kapcsolatos feladatterv végrehajtásáról, a rendelkezésre álló adatok alapján az
alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:
A GAMESZ vezetı által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a város területén a GAMESZ, a veszélyes
fém játszó eszközök döntı többségét, 2008 ıszén elbontotta. A 285/2008. (X.16.) ÖKT sz. határozat
alapján, rövidtávú intézkedés keretén belül, a Kondoros téri kirívóan veszélyes fém játszótéri eszközök
bontása is megtörtént.
Ahol a lakossági ellenállásra tekintettel a bontás részlegesen történt meg, (Baross téri fém eszközök,
volt orosz laktanya környéke), a GAMESZ vezetı nyilatkozata alapján az elemek megszüntetése
folyamatosan egyenként, a játszóterek szezonális takarításával történik.
A 64/2009.(III.26.) ÖKT sz. határozatban foglaltaknak megfelelıen, a meglévı játszóterek
karbantartását takarítását a GAMESZ folyamatosan végzi. A GAMESZ vezetı rendelkezik a
lakótelepi víztornyok melletti szabványosított játszóeszközök minısítési irataival, a Szentkereszt u.
mögötti játszótér és eszközeinek minısítési irataival valamint az új bölcsıde területén található
eszközök és létesítmények minısítési irataival. A GAMESZ vezetı gondoskodik az
intézményvezetıkkel közremőködve az eszközök karbantartásáról és az esedékessé váló
újraminısítésekrıl.
A mellékelt átnézeti térképen megjelöltük a meglévı intézményi és köz-területeket, ahol még meglévı
vagy tervbe vett játszótéri eszközök találhatóak vagy lesznek, és a jelöléseknek megfelelıen, az
alábbiakban összegezzük a rendelkezésre álló információkat.
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1 sz. helyszín (Szent Imre úti óvoda. A játszóeszközök minısítése 2006-ban történt és a
jegyzıkönyvi megállapítások szerint az eszközök nem felelnek meg. Változás nem
történt.
2 sz. helyszínen az (Evangélikus gimnázium) mögötti 1500 hrsz. területen a Leader
pályáztatás szerint szabadidı park készül játszótérrel együtt.
3. sz. helyszínen (Szentkereszt út mögötti játszótér) a 2006-ban minısített és nem
megfelelı eszközök a GAMESZ által elbontásra kerültek. Civil közremőködéssel és
anyagi hozzájárulássa új játszóeszközök lettek telepítve. A meglévı 2 db.(1személyes és
2 személyes) hinta 1 db. láncos mászóka és 1 db. kétoldali fedett mászókás-csúszda
minısítési dokumentációi a GAMESZ vezetınél találhatóak.
4. sz. helyszín, (Papföldi úti sorházak mögötti játszótér) eszközei a 2006.-os minısítés
szerint nem felelnek meg. A Leader pályázat kedvezı elbírálása esetében a meglévı fa
eszközök elbontásra kerülnek és új játszótér épül.
5. sz. helyszín (Vasút állomás melletti terület) fémeszközeinek elbontása folyamatban
van. A 2006-ban minısített fa eszközök nem megfelelıek.
6.sz helyszín (Falujárók útja 5/3 mögötti játszótér) eszközei a 2006-ban végzett
minısítések szerint az ellenırzéstıl számított egy évig (2007.03.27) megfelelı
minısítést kaptak. Újraminısítésük nem történt meg.
7. sz. helyszín (Lakótelepi óvoda) 2006-ban minısített eszközei elbontásra kerültek és az
újonnan kialakított játszótér és annak eszközeinek minısítése 2011.05.ig érvényesek. A
minısítési jegyzıkönyvek az intézményvezetınél vannak.
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8. sz. helyszín (víztornyok mellett) eszközeinek minısítése a GAMESZ vezetınél.
Aktualizálásáról nyilatkozata szerint gondoskodik.
9. sz. helyszín (Falujárók útja 26) a volt orosz laktanya környékén még meglévı fa
eszközök a 2006.-os minısítés szerint nem felelnek meg a szabványoknak. A veszélyes
eszközök bontása folyamatban.
10. sz. helyszín (Új bölcsıde) területén található létesítmények és játszóeszközök
rendelkeznek érvényes minısítésekkel melyek a GAMESZ vezetınél vannak nyílván
tartva. A 2 db. hatszöglető homokozó minısítési tanúsítványa 2014 július. 30.-ig
érvényes. A többi játszó eszköz (1 lovas galopp, 1 mozdony, 1 rönk repülı, 1 rönk
krokodil) karbantartás mellett 2011.március 31.-ig rendelkezik érvényes tanúsítvánnyal.
11.sz. helyszín (Kondoros tér) megmaradt és 2006.-ban tanúsított fa eszközei nem
felelnek meg a szabványoknak.

A Város területén, 18 helyszínen, a kirívóan balesetveszélyes játszóeszközök elbontása után, a fent
említett 10 helyszínen találhatóak játszótéri eszközök, melyek közül néhánynak bontása még
folyamatban van.
A felsorolt és játszótérként üzemeltetett közterületeken, a minısítéssel nem rendelkezı illetve nem
megfelelı eszközök szabványosítását, külsı kivitelezı bevonásával, külön minden egyes eszköz
elızetes felmérése és árbecslése után lehet elvégezni. A felújítás és szabványosítás után az eszközök
minısítése a helyszínek és az eszközök számát figyelembe véve hozzávetılegesen 260.000 Ft. bruttó
összegbıl megoldható.

Tisztelt Képviselı-testület!
Javasoljuk, a felsoroltaknak megfelelıen a lejárt, megfelelı minısítéssel rendelkezı eszközök
karbantartását szabványosítását és az esedékes újraminısítését. A nem megfelelı minısítéssel
rendelkezı eszközök közül, javasoljuk a Napsugár óvoda játszóeszközeinek cseréjét.

Aszód, 2010. január 7.
Sztán István
polgármester

Határozati javaslat
Aszód Város Önkormányzat Képviselı–testülete megbízza a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és
Közbeszerzési Bizottságot, a Pénzügyi Gazdasági Bizottságot és a Mőv. Ifj., Okt. és Sport Bizottságot,
hogy a 2010-éves költségvetés összeállítása elıtt, figyelemmel az indítványra, a pénzügyi lehetıség
függvényében, a játszóterek és az abban található eszközök felújítására és szabványosítására adjon
javaslatot.
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