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Ikt.sz.: H/87-1/2022                                                                              Előterjesztés száma: 9/2022.   
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. január 27-i rendes ülésére 

 

Előterjesztés tárgya: 

Döntés a 2020-2023. évi játszótér-fejlesztési ütemtervből adódó 

2022. évi feladatokról, a játszótéri helyszínekről és a költségvetési 

fedezetről 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester  

Készítette: 
Szabóné Molnár Krisztina        

műszaki-osztályvezető 
 

Szakmai szempontból 

ellenőrizte: 

Dr. Jenei László 

törvényességi szakreferens 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból ellenőrizte: 

Dr. Jenei László 

törvényességi szakreferens 

 

Pénzügyi, gazdasági 

szempontból ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika 

pénzügyi osztályvezető 
 

Törvényességért felelős: Dr. Finta Béla jegyző  

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság 

A határozati javaslat 

elfogadásához szükséges 

szavazattöbbség: 

a.) egyszerű szavazattöbbség  

b.) minősített szavazattöbbség  

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 

a.) igen  

b.) nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Szada Nagyközség Önkormányzati tulajdonában lévő játszótereinek állapotának felülvizsgálatát, illetve 

létesítését is kiemelt feladataként tűzte ki a Képviselő-testület ebben az önkormányzati ciklusban.  

 

2021. év novemberében formát öltött Szada Nagyközség Önkormányzat Gazdasági programjának 

Megvalósítási feladat- és ütemterve. Ennek alapján, valamint a 84/2020. (IX.3.) Képviselő-testületi 

határozatban ütemezett fejlesztési tervek szerint a 2022. évi feladat a Napóra téri játszótér létrehozása, 

és Fő téri játszótér áthelyezése. 

 

A Képviselő-testület a 111/2021. (XI.25.) számú döntés alapján elfogadta az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetési koncepciójának tervezetét, mely tartalmazza a 2022. évi játszótér- és szabadidő parkok 

fejlesztésére (Napóra téri {piacnál Dobogó} + Fő téri játszótér áthelyezésre támfallal bruttó 20.000 

eFt + 15.000 eFt keretösszeget, melyet felhalmozási kiadásként kell előirányozni. 

 

Miután jelenleg a felhalmozási-felújítási kiadási előirányzatok tényleges bevételi fedezete még nem 

garantálható, ezért az alábbi határozati javaslat alternatív döntési lehetőséget tartalmaz! 

 

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a játszóterek felülvizsgálatára, illetve a helyszínek 

koncepcionális szintű kialakítására kizárólag a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. 

(XI. 27.) GKM rendelet előírásainak figyelembevételével kerülhet sor. 

A GKM rendelet előírásait betartva a Műszaki osztályon megtalálható naprakész nyilvántartás szerint a 

következő játszótéri 3 évenkénti minőségellenőrzés időpontja 2023. évben lesz esedékes, ezért a 2022. 

évben kiadási költséget erre a költségvetési tervezetben nem kell tervezni. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi, alternatív lehetőséget tartalmazó határozati 

javaslat alapján döntsön a játszóterek továbbfejlesztési és kialakítása tárgyában. 

 

Szada, 2022. január 11. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT   

 

…/2022. (I.27.) KT-határozat  

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020-2023. évi játszótér-fejlesztési ütemtervből 

adódó 2022. évi feladatokként a Napóra téri játszóteret létrehozását, valamint a Fő téri játszótér 

áthelyezését határozza meg. 

A fenti feladatok költségszükségletét a Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetése 

a.) terhére biztosítja 

b.) Várólistájára helyezi, a szükséges mértékű felhalmozási bevételi előirányzat teljesüléséig 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2022.december 31. 

 
 

 


