
Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 

a közterületi játszóterek használatának szabályairól 

 

Kazincbarcika Város Önkormányzata 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 a következőket rendeli el: 

 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések  

1. Az önkormányzati rendelet hatálya 

1.§ (1) A rendelet tárgyi hatálya a Kazincbarcika város közigazgatási területén lévő 

közterületi játszóterekre terjed ki. 

 

(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben megjelölt területen tartózkodó 

természetes személyekre terjed ki.  

 

(3) A rendelet területi hatálya Kazincbarcika város közigazgatási területére terjed ki. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

2.§ A rendelet alkalmazásában   

1. közterület: a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül 

minden olyan közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára 

korlátozás nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a 

közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem 

zárt részét is, 

 

2. dohánytermék: a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. 

törvény 1.§ a) pontja szerinti dohánytermék, 

 

3. dohányzás: a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 1.§ b) pontja 

szerinti dohányzás, 

 

4. játszótér: a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM 

rendelet 2.§ a) pontja szerinti játszótér, 

 

5. játszótéri eszköz: a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 

27.) GKM rendelet 2.§ b) pontja szerinti játszótéri eszköz, 

 

6. kültéri fitnesz eszköz: szabadtéri testedzést szolgáló berendezés, 
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7. eszköz: a játszótéri eszköz, az interaktív játszótéri eszköz, a kültéri fitnesz 

eszköz. 

 

8. játszótér határvonala: a játszótér kerítése, ennek hiányában a játszóeszközök 10 

méteres környezetének határvonala, 

 

9. jármű: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes 

rendelet 1. számú függelék II. cím a)-r/3. pontjában meghatározott fogalmak. 

 

 

II. Fejezet 

A játszóterek használatára vonatkozó részletes szabályok 

3. A játszóterek használatának szabályai 

3.§ (1) A közterületi játszóterek elsősorban gyermekek és kísérőik számára az ott 

elhelyezett eszközök rendeltetésszerű használatára, játék, pihenés céljából látogathatók 

oly módon, hogy az mások nyugalmát szükségtelenül ne zavarja.  

 

(2) A közterületi játszóterekre vonatkozó egyéb szabályokat a közterületi játszótereken 

elhelyezett, játszóterek használatának rendjét tartalmazó táblák tartalmazzák.  

 

(3) A közterületi játszóterek (1)-(2) bekezdésétől eltérő használata kizárólag jogszabály 

rendelkezése vagy hatósági határozat eltérő használatot engedélyező döntése alapján 

lehetséges. 

 

4.§ A közterületi játszóterekre kitelepített eszközök a közterületi játszótereken 

elhelyezett, játszóterek használatának rendjét tartalmazó táblákon szereplő előírásoknak 

megfelelően használhatók. 

 

5.§ A közterületi játszóterek  

a) október 1. napjától március 31. napjáig 8 órától 19 óráig. 

b) április 1. napjától szeptember 30. napjáig 8 órától 22 óráig  

látogathatók. 

 
15/A. § (1) A közterületi játszótéren – Magyarország Kormánya által elrendelt védelmi 

intézkedéseknek megfelelően – a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az 

értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral 

élő személy kivételével mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, 

illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (továbbiakban együtt: maszk) olyan 

módon visel ni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje, kivéve az egyéni 

szabadidős sporttevékenység során. 

 

(2) A közterületi játszótéren található sportolásra alkalmas eszközök kizárólag egyéni 

szabadidős sporttevékenység folytatására használhatóak. 

 

 
1 A rendeletet 5/A. §-sal kiegészítette a 19/2021. (IV. 14.) Ör. Hatályos: 2021. április 15. napjától  
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6.§ Játszótéren hulladékot kizárólag az erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő 

edényzetben lehet elhelyezni. 

 

7.§ Közterületi játszótér területén tilos járművel áthaladni, valamint közlekedni. 

 

8.§ Közterületi játszótér határvonalától számított 10 méteren belül tilos a dohányzás. 

 

9.§ A közterületi játszóterek használatára vonatkozó további részletes szabályokat a 

közterületek rendjéről és a közterület használat szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet állapít meg. 

 

 

4. Ellenőrzés 

10.§ (1) Az Önkormányzat a rendeletben foglaltak betartását, a közterületi játszóterek 

használatának ellenőrzését a Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet (továbbiakban: 

Rendészet) útján látja el. 

 

(2) A Rendészet a rendeletben foglaltak megszegése esetén jogosult a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és ezek jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati 

rendeletben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására. 

 

III. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

11.§ (1) Ez a rendelet 2017. október 1. napján lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a köztéri játszóterek használatának 

rendjéről szóló 24/2011. (VII. 8.) önkormányzati rendelet.  

 

 

Kazincbarcika, 2017. szeptember 28. 

 

 

Szitka Péter dr. Szuromi Krisztina 

polgármester jegyző 

 

 

A kihirdetés napja: 

Kazincbarcika, 2017. szeptember 28. 

 

 dr. Szuromi Krisztina 

 jegyző 

 

 


