
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2023. március 28-ei ülésére  

 

Tárgy:  Dunaföldvár, Hősök tere játszótéren lévő fészek hinta 

állvány cseréje 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette: Jakabné Tóth Mária környezetvédelmi ügyintéző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  

Városfejlesztési-, Idegenforgalmi-,  

Mezőgazdasági és Környezetvédelmi  

Bizottság 

Ügyiratszám:      DFV/849-3/2023. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

7.§ (2) bekezdése alapján a játszótéri eszköz üzemeltetőjének a játszótéri eszköz időszakos ellenőrzését 

kijelölt szervezettel háromévenként kell elvégeztetnie.  

 

A városban üzemeltetett játszótereken 2022. decemberében elvégeztettük az időszakos ellenőrzést. Az 

ellenőrzés során a Hősök tere játszótér kifogásolt minősítést kapott. Az értékelés során nem megfelelő 

eszköz volt a fészeküléses hintaállvány, mivel szabványváltozás miatt az ülőke billenésbiztonsága (terpesz) 

nem megfelelő. 

 

A Rendelet 7.§ (7) bekezdése alapján a kijelölt szervezet által nem megfelelőnek értékelt vagy 

balesetveszélyessé vált játszótéri eszközt az üzemeltetőnek kell dokumentumokkal igazolt módon a 

biztonságossági követelményeknek megfelelő állapotúra kijavítani vagy elbontani, és annak elvégzéséig az 

eszköz használatát megakadályozni. 

A Rendelet 3.§ (3) bekezdése alapján a játszótéri eszközt telepítés után, valamint áttelepítést követően 

használatba venni a kijelölt szervezet által végzett, a biztonságossági követelményeknek való megfelelést 

ellenőrző vizsgálatot követően lehet. A telepítés utáni ellenőrzés során a kijelölt szervezet a megfelelőségi 

tanúsítvány meglétét is ellenőrzi. 

 

A fészekhinta telepítése a TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében támogatásból 

valósult meg, mely projekt fenntartási időszakának vége 2024.12.31. 

 

Fentiek alapján a hintaállványról leszereltük a fészekülőkét és a Barka-kert Kft.-től árajánlatot kértünk a 

fészekhinta állvány cseréjére. Az árajánlat alapján a fészekhinta állvány és a telepítés díja 495 000 Ft+Áfa 

(bruttó 628 650 Ft), a használatba vétel előtti ellenőrzés díja 50 000 Ft+Áfa (bruttó 63 500 Ft). Így a 

fészekhinta állvány cseréje összesen 545 000 Ft+Áfa, bruttó 692 150 Ft-ba kerül. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a játszótéri eszköz cseréjére az 

2023. évi általános tartalék keret terhére fedezetet biztosítani. 

 

 

Dunaföldvár, 2023. március 17.                   

 

   Horváth Zsolt sk. 

polgármester 
 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. a Hősök terén lévő játszótéri fészekhinta állvány cseréjére fedezetet biztosít a 2023. évi költségvetés 

általános tartalék keret terhére 545 000 Ft+Áfa, bruttó 692 150 Ft összegben. 

2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozat, jognyilatkozat, illetve intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül: Városfejlesztési és műszaki irodavezető 

   


