
Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

17/2019.(VI. 27.) önkormányzati r e n d e l e t e  
 

a játszóterek használatának rendjéről1   

 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 

32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

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

meghatározott feladatkörében eljárva - a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével 

- a következőket rendeli el: 

 
1.§ (1) A rendelet területi hatálya Bátaszék város közigazgatási területén, a Bátaszék 

Város Önkormányzata tulajdonában, kezelésében lévő közterületen és magánterületen 
kialakított játszóterekre és a sportparkra terjed ki.  

 
(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben jelölt területeken tartózkodó 

természetes személyekre terjed ki.  
 

2. § A Bátaszék Város közigazgatási területén lévő játszóterek és sportpark 
felsorolását az 1. melléklet tartalmazza. 

 
3.§ (1) A játszóterek és a sportpark a gyermekek és kísérőik számára játék és pihenés 

céljára használható oly módon, hogy az mások nyugalmát szükségtelenül ne zavarja.  
(2) A játszótéri eszközöket csak 14 év alatti gyermekek használhatják.  
(3) A játszótéri eszközöket a 6. életévüket be nem töltött gyermekek csak szülői 

felügyelettel használhatják.  
(4) A játszótéri eszközök, tárgyak, sporteszközök kizárólag rendeltetésüknek 

megfelelően, az állaguk megóvásával használhatók. A játszótéri eszközöket a 6-14 éves 
gyermekek szülői felügyelet nélkül, de a szülők felelőssége mellett használhatják. 

(5) A sportparkot a 140 cm-es testmagasságot meghaladó személyek használhatják. 
  
4. § (1) A játszóterek és a sportpark területén dohányozni, alkoholt és más bódító 

hatású anyagokat fogyasztani, valamint szemetelni nem lehet. 
(2) A játszóterek és a sportpark területére kutyát és más állatot bevinni vagy beengedni 

nem szabad. 
(3) A játszóterek és a sportpark területén kerékpárral vagy más járművel áthaladni vagy 

közlekedni nem lehet. 
(4) A játszótérre üveget, illetve sérülést, balesetet okozó tárgyat, vagy oda nem illő 

eszközt bevinni nem szabad.  
(6) A sportparkot csak arra alkalmas időjárási körülmények között lehet használni, vihar 

és villámlás esetén nem lehet használni. 
(7) A játszóterek és a sportpark használói maguk felelnek a szabályok megtartásért, a 

játszótéri eszközöket, berendezéseket, növényzetet rongálók anyagi felelősséggel tartoznak 
az okozott károkért. 

(8) Az iskolai és óvodai csoportos használatnál a kísérő pedagógus felel a használat 
rendjéért, a baleset megelőzéséért.  

(9) A sportparkot az igénybevevők saját felelősségükre veszik igénybe, és magukra 
nézve kötelező érvényűen elfogadják a vonatkozó tűz-, munka-, és balesetvédelmi 
előírásokat. 

 

                                                           
1 a rendeletet Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. június 26-ai ülésén alkotta meg.  



5. § (1) A játszóterek és a sportpark nyitvatartási ideje: reggel 6.00 órától este 22.00 
óráig.  

 (2) A játszóterek és sportpark csak nyitvatartási időben használható, nyitvatartási időn 
kívül zárva tart. A nyitvatartási időn kívül a játszótéren és a sportparkban nem lehet 
tartózkodni.  
 

 

6. § (1) E rendelet 2019. július 1. napján lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a települési környezet védelméről szóló 12/2004. (VII. 1.) KTR. számú 

rendelet 21/A. §-a és az azt megelőző alcím. 

 

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről szóló 4/2016. (III.5.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Kr.) 16. § d)-e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„d) a játszótér vagy a sportpark területére járművel behajt, 

 e) a játszótéren vagy a sportpályán 22.00 óra és 6.00 óra között tartózkodik, az ott lévő 

eszközöket nyitva tartási időn kívül használja,” 

 

(4) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Kr. 16. §-a a következő f)-g) ponttal 

egészül ki: 

„f) a játszótérre vagy a sportpark területére kutyát vagy más állatot bevisz, 

 g) a játszótér vagy a sportpark eszközeit, berendezéseit rendeltetés ellenesen 

használja, megrongálja,”    

 

 

Bátaszék, 2019. június 26. 

 

 

 

 Dr. Bozsolik Róbert Kondriczné dr. Varga Erzsébet    

 polgármester  jegyző 

 

 

 

 

A rendelet 2019. június 27. napján lett kihirdetve! 

 

 

Kondriczné dr. Varga Erzsébet 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 17/2019. (VI. 27.) önk.-i rendelethez 

 

Játszóterek: 

 

1. Patak utca (1908/51 hrsz) 

2. Besigheim játszótér, Babits utca, 472/172, 472/173 hrsz. 

3. Kövesd 2315 hrsz 

4. Lajvér 2215 hrsz 

 

Sportpark: 

 

Babits utca 472/172 hrsz. 

 

 

 


