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Rétság város játszótereinek időszakos felülvizsgálata, kerítés és táblák ellenőrzése 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2014. december 19-i ülésére 

Ismételt, mellékletekkel kiegészített benyújtás! 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Rétság Város Önkormányzata 2008. évben 3 db játszótérre játszótéri eszközöket telepí-
tett. A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet (to-
vábbiakban: GKM rendelet) 7. § (2) bekezdése értelmében „a játszótéri eszköz üzemel-
tetőjének a játszótéri eszköz időszakos ellenőrzését az időszakos ellenőrzés végzésére 
engedéllyel rendelkező szervezettel négyévenként kell elvégeztetni”. 2008. óta az idő-
szakos ellenőrzésre nem került sor, a mulasztást pótolni szükséges. 
2014. évben a KRESZ-parki játszótéren új kerítés épült, valamint a táblák felújítása is 
megtörtént. A GKM rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében „a játszótéri eszközt új létesí-
tés, nagyjavítás, csere vagy helyváltoztatás esetén használatba venni a kijelölt szervezet 
által végzett, a biztonságossági követelményeknek való megfelelést, valamint a megfele-
lőségi nyilatkozat vagy a megfelelőségi tanúsítvány meglétét ellenőrző vizsgálatot köve-
tően lehet”. A GKM rendelet 3. § (4) bekezdése értelmében „a saját építésű játszótéri 
eszközök biztonságossági követelményeknek való megfelelőségét a kijelölt szervezet a 
létesítés során ellenőrzi és annak eredményéről egyedi megfelelőségi igazolást ad ki.”  
Fentiek alapján kijelölt szervezet által végzett ellenőrzést szükségesnek tartok. Ennek 
érdekében árajánlatokat kértem az alábbi kijelölt szervezetektől: Agmi ZRt., ÉMI-TÜV 
SÜD Kft., Szamei Kft. 
Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. a 3 db játszótér játszóeszközeinek időszakos vizsgálatára, vala-
mint a KRESZ táblák és a kerítés biztonságosságának értékelésére árajánlatát megküld-
te, a 3 db játszótér játszótéri eszközeinek vizsgálata, valamint a KRESZ park kerítésének 
és tábláinak vizsgálata 150.000 Ft + ÁFA. 
A másik 2 cég az előterjesztés elkészítéséig árajánlatát nem küldte meg. (Amennyiben a 
döntés meghozataláig az árajánlatok megérkeznek, úgy azt pótlólag megküldöm.) 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előerjesztést megtárgyalni, és a vizsgálat 
megrendelést támogatni szíveskedjen. 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok 
végrehajtása  
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3. Jogszabályi háttér:  

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet    

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2014.( XII.19.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Rétság város játszóterei-
nek időszakos felülvizsgálatáról, kerítés és táblák ellenőrzéséről készített előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület megrendeli az ÉMI-TÜV SÜD Kft-nél a 3 db játszótér (KRESZ-park, Ko-
rányi utca, Széchenyi utca) időszakos felülvizsgálatát, valamint a kerítés és a táblák bizton-
ságosságának felülvizsgálatát az árajánlatban szereplő 150.000 Ft + ÁFA szakértői díjért. 
A felülvizsgálat díját a 2015. évi költségvetésben ütemezni szükséges. 

 
Határidő: megrendelésre: 2015. február 13., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
                        
                                                                                                                   
Rétság, 2014. december 9. 

Hegedűs Ferenc s.k. 
    polgármester 
 

Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 

dr. Varga Tibor s.k. 
jegyző 




































































