CSALLÓKÖZARANYOS 3/2010. SZ.
ÁLTALÁNOS ÉRVENYŰ RENDELETE
Csallóközaranyos játszótereinek üzemeltetési rendjéről
Csallóközaranyos község Községi Képviselő-testülete a Tt. 369/1990. sz. a községi
önkormányzatokról szóló törvény 6. § és 4. § 3. bekezdésének h) pontja alapján meghozta ezt
az általános érvényű rendeletet (későbbiekben csak „ÁÉR“).
1. Cikkely
Általános rendelkezések
Ez az ÁÉR Csallóközaranyos játszótereinek üzemeltetési rendjéről (későbbiekben csak
„üzemeltetési rend”) módosítja azon természetes és jogi személyek jogait és kötelességeit,
akik a játszóterek területein tartózkodnak, úgy, mint a játszóterek üzemeltetőjének
kötelességeit és jogait.
2. Cikkely
A változtatások tárgya
1. A nyilvános játszóterek (későbbiekben csak „NYJ”), amelyek listája ezen ÁÉR 1.
mellékletét képezi, Csallóközaranyos község önkormányzatának tulajdonát képezik.
2. Ezen ÁÉR értelmében NYJ minősül minden olyan közterület melynek területén
játékelemek (például: mászókák, stb.) padok, szemetek kosarak vannak elhelyezve, egyes
esetekben ezek a területek elvannak kerítve.
3. A csallóközaranyosi NYJ üzemeltetője Csallóközaranyos község önkormányzata.
4. A NYJ üzemeltetési ideje március 1.-től esedékes az az aktuális év november 30.-ig.
5. A NYJ egy nyilvános közterület, melyet minden polgár használhat a saját felelősségére.
3. Cikkely
Az üzemeltető kötelességei
1. A NYJ alapvető higiéniai elvárásainak való megfelelést az üzemeltető biztosítja.
2. A NYJ üzemeltetési ideje alatt az üzemeltető komplex ellenőrzést és takarítást végez a
NYJ területén:
a. Hetente 1x alkalommal kitisztítják a homokozót és kiürítik a szemetes kosarakat,
b. 2 hetente 1x alkalommal – általános ellenőrzés – a homokozó karbantartása,
kitisztítása, átkapálása, átgereblyézése és a homok feltöltése az üzemelés ideje alatt, a
játékelemek vizuális ellenőrzése,
c. Havonta 1x alkalommal – üzemeltetési ellenőrzés – a játékelemek biztonsága, a
játszótér működése és higiéniája,
d. Évente 1x alkalommal – éves ellenőrzés az elemek leltározása.
3. Az NYJ üzemelési idejének megkezdése előtt éves szinten kicserélik a NYJ
homokozójának homokját.
4. A NYJ nem üzemel december 1.-től a következő év február végéig. Az ellenőrzések és
karbantartások ez idő alatt az igények szerint történnek.
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4. Cikkely
A NYJ biztonsági elemekkel való felszereltsége
1. A NYJ megkell felelnie az érvényes biztonsági feltételeknek (a játékelemek
összeszerelése, a játékelemek közti szabadhelyek, a létesítmény tervezett karbantartása és
az üzemeltetés ellenőrzése). Ezen okokból az üzemeltető biztosítja:
a. Az aktuális év február 28.-ig a játékelemek ellenőrzését és elvégzi a szükséges
javításokat. Az elvégzett ellenőrzésről jelentést készít.
b. Az NYJ üzemeltetési ideje alatt minden hónapban üzemeltetési ellenőrzést végez a
NYJ berendezéseinek használhatósága, stabilitása, működése, a védőrétegek
sértetlenségének ellenőrzésének érdekében.
5. Cikkely
Üzemeltetési rend
1. A NYJ kötelességeit ez az üzemeltetési rend foglalja magába, amely kifüggesztésre kerül
a játszótér könnyen hozzáférhető és látható helyére.
2. Ezen üzemeltetési rend betartásának ellenőrzését Csallóközaranyos egy megbízott
munkatársa fogja ellátni.
6. Cikkely
A nyilvános játszóterek látogatóinak kötelességei
1. A NYJ látogatói kötelesek ezt az Üzemeltetési rendet betartani és úgy viselkedni, hogy ne
tegyék tönkre, koszolják be a NYJ berendezéseit, és a saját viselkedésükkel ne sértsék a
többi látogató személyét.
2. A NYJ területére mindenki saját felelősségre léphet, az üzemeltető nem felel az itt
keletkező balesetekért.
3. 7 évesnél fiatalabb gyermekek csak 15 évesnél idősebb kísérettel léphethetnek az NYJ
területére.
4. Tilos az NYJ területén:
a. Alkoholos italokat fogyasztani, dohányozni, kábítószereket és pszichotróp anyagokat
használni,
b. A NYJ területére lépni alkohol, kábítószerek és pszichotróp anyagok befolyásoltsága
alatt,
c. Éles tárgyakat, lőfegyvereket, késeket vagy egyéb nem biztonságos eszközöket
használni, amelyek sérülést okozhatnak,
d. Kutyát, macskát, vagy egyéb állatokat sétáltatni,
e. A NYJ területén görkorcsolyával vagy biciklivel közlekedni,
f. Akármilyen módon rongálni, vagy tönkretenni az NYJ játékelemeit,
g. Mechanikusan vagy egyéb más módon a játékelemeket vagy a konstrukciókat
manipulálni,
h. A NYJ területét vagy berendezését akármilyen módon szennyezni,
i. 15 évesnél idősebb személyek nem használhatják a NYJ berendezéseit, kivéve, ha
nem a 7 évesnél fiatalabb gyerekek kísérői,
j. Az NYJ területén tartózkodni az üzemeltetési időn kívül.
2

Ez az üzemeltetési rend kötelező minden felhasználó, látogató és bérlő számára. Ezt az
ÁÉR-t Csallóközaranyos község Községi Képviselő-testülete hagyta jóvá 2010. március.
2.-án, 45/2010-15. sz. határozattal.

Ing. Eva Varjúová
a község polgármesternője
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Csallóközaranyos 3/2010. sz. rendeletének 1. Melléklete
Csallóközaranyos játszótereinek üzemeltetési rendje

Csallóközaranyos játszótereinek listája
1. Játszótér a „Kakal” tó partján a 411/4 parcellaszámon.
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