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Ikt.sz.: H/87-3/2022.                         Előterjesztés száma: 3/2023.    

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2023. január 26-i rendes ülésére 

Előterjesztés 

tárgya: 

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

évi feladatokról, a játszótéri helyszínekről és a költségvetési fedezetről 

Előterjesztő: 

 

Pintér Lajos polgármester 

 

 

Előkészítette: 
Szabóné Molnár Krisztina 

műszaki osztályvezető 

 

Szakmai 

szempontból 

ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Pénzügyi 

szempontból 

ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika  

pénzügyi osztályvezető 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból 

ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Törvényességért 

felelős: 
dr. Finta Béla jegyző 

 

 

Tárgyalja: 

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Humánügyi Bizottság 

Pénzügyi Bizottság 

Egyeztetve, 

tájékoztatva: 
 

Javasolt 

meghívott: 
 

Az elfogadásához 

szükséges 

szavazattöbbség: 

minősített szavazattöbbség  

Az előterjesztés 

zárt kezelését 

kérjük 

nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ebben az önkormányzati ciklusban az 

önkormányzat tulajdonú játszóterek állapotának felülvizsgálatát, illetve létesítését is kiemelt 

feladataként tűzte ki Gazdasági programjában. 

 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Gazdasági programjának Megvalósítási feladat- és ütemterve 

alapján, valamint a 84/2020. (IX.3.) Képviselő-testületi határozatban ütemezett fejlesztési tervek szerint 

a 2022. évi feladatok a Napóra téri játszótér létrehozása, és a Fő téri játszótér áthelyezése voltak. 

 

A Fő téri játszótér áthelyezését a domborzati viszonyok miatt egy támfal építésének kell megelőznie, 

amelyre versenyeztetési eljárást indítottunk a 2022-es év végén és a nyertes cég várhatóan 2023 első 

negyedévében el is készül a vállalt munkával - így a játszótér áthelyezése 2023 évben megvalósulhat. 

Az áthelyezéshez szükséges költség fedezetét, valamint a nagyobb helyszín miatt új játékok beszerzésére 

a 2023-as költségvetésben br. 15 millió Ft-ot szükséges elkülöníteni! 

 

A Napóra téri játszótér (Szada 2747 hrsz) létrehozásával kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal Műszaki 

osztálya 2022-es évben elindította a teljes terület ehhez szükséges megosztásának eljárását. Akkor még 

a tervek szerint a teljes területből 1964 m2 terület lett volna játszótér. 

Az év végén azonban módosultak az elképzelések, miszerint akár a teljes (megosztás nélküli) ingatlanon 

található erdő kitakarításával a teljes terület egy rendezett, fás szabadidőparkká alakulhatna 

futófolyosóval, játszótérrel. 

A Napóra téri játszótér kialakítására a 2023-as költségvetésben br. 30 millió Ft-ot szükséges elkülöníteni  

 

2./ A Gazdasági programjának Megvalósítási feladat- és ütemterve szerint eleve a 2023. évre tervezett 

további feladat a Margita játszótér létrehozása. A rezsiköltségek növekedése körüli nagyfokú 

bizonytalanságok miatt ennek tervezése 2022 őszén még nem kezdődött meg.  

Az év végén viszont megjelent egy olyan pályázat, amely pályázati forrást is kínálhat az előbbi 

elképzelés realizálásához.  

Az aktív Magyarországért felelős államtitkár, Révész Máriusz (a továbbiakban: Támogató) 2023. évre 

is kiírta az Országos Görpark Programot (továbbiakban: Program). 

A Programra 2023-ban összesen bruttó 200 millió forint támogatási keret áll rendelkezésre. 

Pályaszerkezeti kialakítása során elszámolható összköltség maximuma pályatípusonként: 

➢ A 400 és 600 négyzetméter közötti alapterületű pályaszerkezetek építése esetében a támogatás 

összege legfeljebb 40 millió forint 

➢ A 600 és 900 négyzetméter közötti alapterületű pályaszerkezetek építése esetében a támogatás 

összege legfeljebb 50 millió forint 

➢ A 900 négyzetméternél nagyobb alapterületű pályaszerkezetek építése esetében a támogatás 

összege legfeljebb bruttó 60 millió forint 

➢ Görkorcsolyapálya építése esetén a támogatás összege legfeljebb 40 millió forint. 

 

 Az összköltség legfeljebb 50%-át finanszírozza a támogató. 

A támogatás nem visszatérítendő, egy összegben, előlegként kerül folyósításra. 

Vállalni szükséges, hogy a fenntartási időszak alatt, évente legalább 2 alkalommal ingyenes 

helyi rendezvényt szervezünk a létesítményben, továbbá, hogy a fenntartási időszak alatt, évente 

legalább 1 alkalommal MOGGSZ által hivatalosan akkreditált Országos Bajnoksági fordulót 

szervezünk a létesítményben, a szakági versenyszabályzatnak megfelelően. 

 

A pályázati önrészre mindenesetre már most br. 25 millió Ft-ot szükséges elkülöníteni. 
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3./ A meglévő játszóterek (minőségbiztosítási célú) 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 elkészített, a Műszaki osztályon megtalálható naprakész 

nyilvántartás szerint a meglévő játszóterek 3 évenkénti minőségellenőrzésének soron következő 

időpontja 2023. évben lesz esedékes, ezért e feladatra a 2023. évben br. 600.000,-Ft-ot szükséges 

elkülöníteni a költségvetési rendeletben. 

 

Mindezekre figyelemmel az alábbi határozati javaslat megvitatását és elbírálását javasoljuk. 

 

Szada, 2023. január 6. 

 

…/2023.(I.26.) KT-határozat 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a 3/2023. sz. előterjesztésben 

foglaltakra - a 2020-2023. évi játszótér-fejlesztési ütemtervből adódó 2023. évi feladatokként az 

alábbiakat rögzíti: 

 

1./ A Fő téri játszótér áthelyezéséhez szükséges támfal (2022. évi költségvetés terhére történő) 

megépítése mellett a Napóra téri – szabadidő-parkkal kibővített játszótér kialakításához a Képviselő-

testület br. 45 millió Ft-os pályázati önrészt biztosít az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének K64 

beruházás előirányzata terhére – felhatalmazva a Polgármestert a pályázat elkészíttetésére és az 

Önkormányzat nevében történő benyújtására; 

 

2./ A Margita játszótér kialakításához: 

 

A Képviselő-testület jóváhagyja, legfeljebb br. 49,5 millió Ft-os összköltségű pályázat benyújtását a 

2023-as Országos Görpark Programban létrehozható pályaszerkezet kialakítására az Önkormányzat 

tulajdonában álló Szada 4423/4 hrsz-ú ingatlanon. 

 

A Képviselő-testület sikeres pályázat esetén a beruházási költség 50%-ára, de legfeljebb 25 millió Ft 

összeg erejéig biztosít saját forrást az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének K64 beruházás 

előirányzata terhére, valamint felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

dokumentumok, nyilatkozatok aláírására. 

 

3./ A már működő önkormányzati játszóterek 3 évenként esedékes minőségellenőrzéséhez a Képviselő-

testület bruttó 600.000,-Ft felülvizsgálati díjat terveztet be a 2023 év költségvetésbe. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

 

 


