Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelete
a játszótér és sportpark használati rendjéről
Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet 3.
melléklet 1. b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet területi hatálya Kistokaj község közigazgatási területén lévő a közterületi
játszótérre, és sportparkra terjed ki
(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben megjelölt területen tartózkodó természetes
személyekre terjed ki.
Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. játszótér: a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003.(XI. 27.) GKM rendelet 2.
§ a) pontja szerinti játszótér,
2. játszótéri eszköz: a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003.(XI. 27.) GKM
rendelet 2. § b) pontja szerinti játszótéri eszköz,
3. sportpark: Kistokaj község tulajdonában álló, Kistokaj belterület 218 helyrajzi számú
terület, mely az ott elhelyezett sport és egyéb eszközök révén sport, pihenés céljára
szolgálja
A játszótér használatának szabályai
3. §
(1) A játszótér a gyermekek és kísérőik számára játék és pihenés céljából használható oly
módon, hogy az mások nyugalmát szükségtelenül ne zavarja.
(2) A játszótéri eszközöket
a) csak 14 év alatti gyermekek használhatják.
b) a 6. életévüket be nem töltött gyermekek csak szülői felügyelettel használhatják
c) A 6-14 éves gyermekek szülői felügyelet nélkül, de a szülők felelőssége mellett
használhatják
(3) A 14 éves kor felettiek számára játszótér használata tilos.
(4) A játszótéri eszközök kizárólag rendeltetésüknek megfelelően, az állaguk megóvásával
használhatók.
(5) A játszótér területére tilos kerékpárt, segédmotor kerékpárt, vagy más járművet bevinni.
A Sportpark használatának szabályai
4. §
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(1) A sportpark eszközeit 6 éves kor felett használhatók. A sportparkban található eszközök
kizárólag rendeltetésüknek megfelelően, saját felelősségre használhatók.
(2) A sportpályákat a Kistokaji lakcímkártyával rendelkező személyek és településen
bejegyzett szervezetek használhatják.
(3) A lakcímkártyával nem rendelkező személyek, más településen bejegyzett szervezetek
kizárólag előzetes kérelem alapján használhatják, a kérelem e rendelet 1. melléklete szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani. A regisztrációs kérelem jóváhagyásáról a Polgármester
a kérelem Záradék szakasza megfelelő pontjának kitöltésével és aláírásával hoz döntést.
(4) A kérelmet kizárólag elektronikusan lehet benyújtani a használat tervezett időpontját
megelőzően, de legkésőbb az adott hétvégét megelőző szerda 12 óráig, ünnepnap esetében
legkésőbb 2 nappal a tervezett használat előtt.
(5) A kérelmező a záradék megfelelő kitöltésével, legkésőbb a tervezett használattal érintett
hétvégét megelőző csütörtök 12.00 óráig, ünnepnap esetében a megelőző nap 12 óráig
elektronikus válaszlevélben értesül a használat engedélyezéséről, vagy elutasításáról.
A játszótérre és sportparkra vonatkozó közös szabályok
5. §
(1) A játszótér és sportpark területén dohányozni, alkoholt és más bódító hatású anyagokat
fogyasztani tilos.
(2) A játszótér és sportpark területén hulladékot elhelyezni kizárólag az erre a célra
rendszeresített hulladékgyűjtő edényzetben lehet.
(3) A játszótér és sportpark területére tilos kutyát vagy más állatot bevinni vagy beengedni.
(4) A játszótér és sportpark területére üveget, illetve sérülést, balesetet okozó tárgyat bevinni
tilos.
(5) Tilos a növényzet szedése, a fák, bokrok engedély nélküli kivágása, a fák törzseinek
hirdetések céljára történő használata, a fák törzsére való írás, vésés, a tűzrakás.
(6) Tilos a felszerelt köztéri tárgyak és tartozékai rongálása.
(7) A játszótér és sportpark használói maguk felelnek a szabályok betartásáért, a játszótéri,
kültéri sporteszközöket, berendezéseket, növényzetet rongálók anyagi felelősséggel tartoznak
az okozott kárért.
(8) Az óvodai és iskolai csoportos használatnál a kísérő pedagógus felel a használat rendjéért,
a baleset megelőzéséért.
Záró rendelkezés
6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bernáth József
polgármester

Dr. Zalkadi Adrienn
jegyző
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1. melléklet a …. önkormányzati rendelethez
Kérelem
sportpálya használatára
Kérelmező
neve:……………………………………………………………………………………
e-mail címe: …………………………………………………………………………..
címe (lakcím/székhely): ………………………………………………………………..
telefonszáma: …………………………………………………………………………..
A használni kívánt sportpálya:
Füves labdarugó pálya
Bitumenes pálya




A használat tervezett időtartama (regisztrációnkként max. 1 óra időtartam):
20… év ……. hó …. nap
……… óra ……… perctől
20… év ……. hó …. nap
……… óra ……… percig.
A Kérelmező jelen kérelem aláírásával tudomásul veszi, hogy a használat során a
pályában és annak tartozékaiban okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint
kártérítési költséggel tartozik!
………………….., 20….....év …………hó ……nap
……………..…………………...
Kérelmező aláírása
Engedélyező tölti ki!
Záradék
1. A pályahasználatot a kérelemben foglaltak szerint engedélyezem.
Kistokaj, 20… év …………. hó ….. nap
……………………………….
Bernáth József
polgármester
2. A pályahasználatra vonatkozó kérelmet az abban foglaltak alapján nem
engedélyezem.
Kistokaj, 20… év …………. hó ….. nap
……………………………….
Bernáth József
polgármester
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