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Tárgy:  Tájékoztató a „Városkert” Sport-, és Szabadidőpark működésének tapasztalatairól  
 

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítő:  dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

Német Máté Műszaki Iroda irodavezető 

   Brieger Sándor vezető-főtanácsos 

Véleményező:  Pénzügyi és gazdasági bizottság 

   Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

   Idősügyi Tanács 

Ügyiratszám:  I/7856-1/2018. 

  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A „Városkert” Sport-, és Szabadidőpark (továbbiakban: park) 2017. szeptember 22-én került 

átadásra a lakosság részére. A játszótéri elemek költsége 800.000 Ft, a fittnesspark 

kialakításának költsége 2.800.000 Ft, valamint az itt található padok, ivókút, virágládák, új 

burkolat, játszótér kerítés és mindehhez kapcsolódó munkadíj összesen 4.705.000 Ft volt. A 

park használati rendjét a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet 14. §-a 

szabályozza. Az ott elhelyezett eszközök rendeltetésszerűen, díjmentesen használhatók, 

állapotuk veszélyeztetése nélkül. A parkba telepített berendezéseket, illetve növényeket 

megrongálók anyagi felelősséggel tartoznak az általuk okozott kárért.  

 

A parkban létesített játszóteret napkeltétől napnyugtáig lehet használni. A játszótér 

felszereléseit 6. életévüket be nem töltött gyermekek kizárólag szülői felügyelet mellett, a 6-10 

éves gyermekek szülői felügyelet nélkül is, de a szülő felelőssége mellett használhatják. Iskolai 

és óvodai csoportos használatnál a kísérő pedagógus felel a használat rendjéért, a baleset 

megelőzéséért. A „Városkertben” 9 db sporteszköz is kihelyezésre került, melyek az alapvető 

erősítő edzésformák gyakorlására alkalmasak. Ezeket az eszközöket 14 éven aluliak kizárólag 

felnőttkorú kísérő (tanár, pedagógus, edző, szülő stb.) felügyelete mellett használhatják. Azt 

tapasztaljuk, hogy a sporteszközöket nemcsak a fiatalkorúak, hanem a lakosság szinte minden 

korosztálya használja.  

 

A park bejáratain a szabályok betartására figyelemfelhívó táblák is kihelyezésre kerültek. A 

park átadását követően egy fő parkőr is gondoskodik a rend fenntartásáért, aki a park és a 

Művelődési központ között található épületben kapott helyet. Kérésükre a polgárőrök is 

fokozottabban ellenőrzik a területet. A parkőr feladata továbbá a játszótér nyitása, zárása a 

hétvégén, illetve ünnepnapokon is. A területet a nap 24 órájában 1 térfigyelő kamera is 

felügyeli. Az átadás óta kirívó szabálysértés nem történt.  

 

A dohányzást tiltó táblák ellenére többször kellett a szülők figyelmét felhívni a dohányzás 

szabályainak maradéktalan betartására, amelyet megértettek és tudomásul vettek. Két esetben 

fordult elő, hogy az éjszaka folyamán a virágládákban lévő virágokat megrongálták.  2017-ben 

gondot jelentett a gyakran nem működő közvilágítás, de néhány hónapja a kandelláberek egy 

része (3 db) le lett cserélve korszerű ledes világításra.  
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A parkon átvezető járdán a több esetben figyelmeztetni kell az áthaladó, és gyorsan közlekedő 

kerékpárosokat, hogy ott a kerékpárokkal közlekedni csak tolva szabályos, így nem 

veszélyeztetik az ott tartózkodó kisebb gyermekeket. 

 

Megállapítható, hogy park létrejötte a város számára kedvező, mely biztosítja a lakosság 

minden korosztályának a kulturált kikapcsolódási és feltöltődési lehetőséget. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

 

Polgár, 2018. november 20.  

 

 

Tisztelettel:      

   

Tóth József 
         polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 

…./2018.(...) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Városkert” Sport-, és 

Szabadidőpark működésének tapasztalatairól szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatót elfogadja. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


