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Érintett bizottságok:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
    
Tisztelt Bizottság/ Képviselő-testület! 

 

Kistarcsa Város Önkormányzata 2014. évben 7.136 E Ft költségen játszóteret építtetett a Simándy 
u. és Lőcsey u. kereszteződésében levő területen. Korábban az új lakóterület tulajdonosai 
sérelmezték, hogy az általuk lakott területen az önkormányzat nem végez fejlesztéseket, ezek között 
szerepelt a játszótér is. 

A játszótér megépítése előtt a Gyepi Földek Úttársulat elnöke tájékoztatta az érintetteket a játszótér 
létesítéséről, melyet -elmondása szerint- akkor nagy örömmel fogadtak, és senkinek nem volt 
kifogása. Építés során a szomszédos ingatlanok tulajdonosai kérték, hogy az átláthatóságot 
akadályozzuk meg, ezért a kerítést un. lamella kerítéssel oldottuk meg.   

A játszótérrel kapcsolatosan a szomszédok a mellékelt panaszbeadványt írták, mellyel 
kapcsolatosan megvizsgáltuk a hanggátlás lehetőségét. 

A hanggátló falazóelemekből készített 2,5 méter magas falazat költsége 2.858 E Ft-ba kerül, 
azonban ettől a humán zajterhelés számottevően nem csökkenne. A területen 2,5 méternél 
magasabb kerítés nem építhető. 

A területen a sűrű telekosztás következtében más hely nincs játszótér építésre, az önkormányzatnak 
pedig nincs lehetősége és szándéka 2-3 lakótelek megvásárlására 20-30 M Ft összegért. 

A kulturált lakókörnyezethez beletartoznak a közösségi terek mint például a játszótér. Ezek a 
lakókörnyezetben élők találkozási pontjai, ahol kellemes környezetben tölthetik el szabadidejüket. 
A kis méretű játszótér befogadó képessége miatt sem képes oly mértékű „humán” zajkibocsátásra, 
mely rendkívüli módon zavarná a környezetet. 

A játszótér a gyermekek részére hasznos időtöltés és örömforrás, amely némely esetben esetleg 
gyerekzsivallyal járhat, azonban ennek időtartam, gyakorisága nem számottevő, nem ez jellemzi a 
játszótereket. 

Mindemellett érdemes egy figyelemfelhívó táblát elhelyezni a játszótéren, hogy a túlzott 
hangoskodástól, randalírozástól tartózkodjanak játszóteret használók. 

 

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
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Határozati javaslat 

 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Simándyligeti játszótérrel kapcsolatos 
panaszbeadványt megvitatta és úgy dönt, hogy a játszótér kulturált használatára felhívó 
figyelmeztető táblát helyeztet el. 
 

Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel 

 

Kistarcsa, 2015. április 16. 

 

Solymosi Sándor 
polgármester 


