
Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Létavértes Város közterületén 
található játszóterének használati rendjéről 

 
11/2011. (VI.28.) Ör. számú rendelet: 

A Képviselő-testület 

az Alkotmány 44/A. §. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

A rendelet hatálya 
1. § 

 
(1) E rendelet tárgyi hatálya a Létavértes Város közigazgatási területén található  
játszóterekre terjed ki. 
(2) E rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben meghatározott területen található 
természetes személyekre terjed ki. 

 
Értelmező rendelkezések 

2.§ 
 

E rendelet alkalmazása szempontjából: 
1. Játszótér: 
a) az a közterület 
b) közterületen található területrész, 
c) önkormányzati tulajdonban álló területen található területrész, amelyet játszótéri eszközök 
elhelyezésére (telepítésére), illetve azok használatára létesítettek, függetlenül attól, hogy a 
létesítés építésügyi hatósági engedély alá tartozik –e vagy sem. 
2. Játszószer: a játszótéren elhelyezett eszköz vagy építmény, melyet gyermekek játék céljára 
egyedül vagy csoportosan használnak. 
3. Játszótéri berendezés: a játszótéren elhelyezett olyan eszköz vagy építmény, ideértve 
annak szerkezeti elemet is, amelyet gyermekek játék céljára vagy csoportosan használnak , 
illetve azok az eszközök, parki berendezési tárgyak, melyek a játszótereket funkciójuk 
betöltésére alkalmassá teszik (különösen játszóterek, padok, szemetes edények, kutak, kerítés 
elemek) 
4. Nyitvatartási idő: az önkormányzati tulajdonban lévő, körülkerített és zárható kapuval 
ellátott játszóterek. December 01-től Március 15-ig időjárástól függően alkalmi nyitva tartás 
téli sportokhoz, Március 16-tól Június 15-ig Hétfő szünnap, Kedd-Vasránap 8-19 óra, Június 
16-tól  Szeptember  30-ig Hétfő szünnap, Kedd-Vasárnap 8-21. óra, október 1-től November 
30-ig Hétfő szünnap, Kedd- Vasárnap 8-18 óra közötti időszak. 

 
A játszótér használatára vonatkozó szabályok 

3.§ 
 

(1) E rendelet 1. számú függelékében felsorolt játszótereken illetve azok 50 méteres 
körzetében, közterületen a dohányzás, az alkohol és más bódító szerek fogyasztása tilos. 
(2) A játszóterekre kutyát vagy más állatot bevinni tilos. 
(3) A körülkerített és zárható kapuval ellátott játszóterekre nyitvatartási időn túl bemenni, és 
ott lévő játszótéri berendezéseket használni tilos. 
(4) A játék céljára szolgáló játszótéri berendezéseket 14 éves korig lehet használni. 



 
Szabálysértések1 

4. § 
 

Szabálysértést követ el, az aki a rendelet 3. § (1)-(2) bekezdései szerinti előírásokat megszegi 
az 50.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

 
Záró rendelkezések 

5.§ 
 

(1) Ez az önkormányzati rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba 
(2) A kihirdetésről a jegyző az önkormányzat  hirdetőtábláján történő kifüggesztése útján 
gondoskodik.  
 
 
                                                              dr. Biróné dr. Gál Zsuzsa                     Menyhárt Károly 
                                                                          aljegyző                                       polgármester 
 

1. számú függelék 

Létavértes Városi Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő játszóterek: 

 

                                                           
1 Hatálytalanította a 9/2012.(V.29.)Ör. számú rendelet által. Hatályát veszti 2012.06.01-től 


