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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2011. (XI. 04.) önkormányzati rendelete

a közterek, közkertek és sportpályák használati rendjéről
egységes szerkezetben a 19/2012. (V. 03.) önkormányzati rendelettel

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések
1. §      Jelen rendelet biztosítja a város játszóterein, közterein és közkertjeiben az eszközök, berendezések

biztonságos és rendeltetésszerű használata érdekében a hatósági rendelkezések érvényesítését, a
szabályok betartását és betartatását.

2. §      (1) A rendelet hatálya kiterjed a Pilisvörösvár Város Önkormányzata tulajdonában, kezelésében
lévő jelen rendelet 1. számú mellékletében felsorolt játszóterekre, közterekre és közkertekre.

       (2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben jelölt területen tartózkodó minden természetes
személyre kiterjed.

3. § E rendelet alkalmazásában:
a)     játszótér: az a közterületen található külső tér, amelyet játszótéri eszközök elhelyezésére, illetve

azok használatára létesítettek;
b)     játszótéri eszköz, berendezés: a játszótéren elhelyezett eszköz, vagy építmény, ideértve annak

szerkezeti elemeit is, amelyet gyermekek játék céljára egyedül vagy csoportosan használnak,
illetve azok az eszközök, parki berendezési tárgyak, melyek a játszótereket funkciójuk betöltésére
alkalmassá teszik (pl: padok, szemetes edények, kutak, kerítés elemek stb.);

c)      közkert: több funkciót szolgáló (játék, sport, pihenés stb.) közhasználatú közterületi zöldterület,
amelyet bárki használhat.

d)     köztér: a köztér egy olyan szabadtéren lévő nyitott, de körülhatárolható területi egység, amelyet
bárki bármikor fizetés nélkül igénybe vehet,

e)      parkbútorok: parki berendezési tárgyak, melyek a közparkokat funkciójuk betöltésére alkalmassá
teszik (pl: padok, szemetes edények, kutak, kerítés elemek, burkolati elemek, zászlótartók,
hirdetőtáblák, emlékművek stb.).
A játszóterek, a sportpályák, a Sporttelep, a közterek és a közkertek használati rendje

4. § (1) A játszóterek használata során az alábbi szabályok betartása kötelező.
-   A játszótereken elhelyezett eszközök, játékok közül a baby hintákat 3 éves korig, a többi hintát

14 éves korig lehet használni.
-   A játszóteret és a sportpályát mindenki kizárólag a saját, illetve a szülő vagy a szülői felügyeleti

jogot gyakorló felnőtt felelősségére használhatja.
-   A játszótér és a sportpálya minden eszközét óvni és védeni kell, és kizárólag a rendeltetése

szerinti célra használható - a korosztálynak megfelelően.
-   A játszótéri eszközök, berendezések rongálása tilos.
-   Meghibásodásokat haladéktalanul jelenteni kell a játszótér gondnokánál.
-   A játszótér és a sportpálya tisztaságának fenntartása kötelező; szemetet eldobni tilos, minden

hulladékot a hulladékgyűjtő edényekben kell elhelyezni.
-   Állatot a játszótér területére bevinni tilos.
-   A játszótér és a sportpálya területén dohányozni tilos.
-   A játszótér és a sportpálya területén, illetve annak környezetében alkoholt, bódító szereket
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fogyasztani tilos.
-   A játszóterek használói maguk, vagy törvényes képviselőik által felelnek a szabályok

megtartásáért, az eszközöket, berendezéseket rongálók anyagi felelősséggel tartoznak az okozott
kárért.

-   A játszótérre üveget, sérülést, illetve balesetet okozó tárgyat bevinni tilos.
-   A Sporttelepen a nagy műfüves pályát kizárólag térítés ellenében lehet használni, kivéve a

pályahasználati megállapodással rendelkező egyesületeket.
-   A kis műfüves pályát csak 14 éven aluliak használhatják, idősebbek számára a pálya használata

tilos.
-   A játszótereken és a sportpályákon a kapuk bezárása után tartózkodni tilos.
-   A Sporttelepen a nagy füves labdarúgópályát kizárólag térítés ellenében lehet használni, kivéve a

pályahasználati megállapodással rendelkező egyesületeket.
-   A Sporttelepen a salakos futópályát térítésmentesen bárki használhatja.
-   A Sporttelepen az aszfaltos pálya a kézilabdázók által nem használt időpontokban korhatár

nélkül, játszótereken az aszfaltos sportpálya korhatár nélkül használható.
-   Tilos minden olyan magatartás, ami mások nyugalmát zavarja vagy zavarhatja.
-   A játszóterek növényzetben kárt okozni tilos.

(2)     Az (1) bekezdésben felsorolt szabályokat a játszótereken jól látható helyen ki kell függeszteni. A
játszóterek használati rendjét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

5. § (1) A közterek, közkertek használati rendjét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A közterek és
közkertek használati rendje:
-   A köztereket és közkerteket mindenki kizárólag a saját, illetve a szülő vagy a szülői felügyeleti

jogot gyakorló felnőtt felelősségére használhatja.
-   A parkbútorokat óvni és védeni kell, kizárólag a rendeltetés szerinti célra használhatók.
-   A parkbútorok rongálása tilos.
-   A közterek és közkertek tisztaságának fenntartása kötelező: szemetet eldobni tilos, minden

hulladékot a hulladékgyűjtő edényekben kell elhelyezni.
-   A közterek és közkertek területén dohányozni tilos.
-   A közterek és közkertek területén, illetve azok környezetében alkoholt, bódító szereket

fogyasztani tilos.

-   A közterek és közkertek területén dohányozni tilos.
[1]

-   A közterek és közkertek használói maguk, vagy törvényes képviselőik által felelnek a szabályok
megtartásáért, az eszközöket, berendezéseket rongálók anyagi felelősséggel tartoznak az okozott
kárért.

-   A közterekbe, közkertekbe üveget, sérülést, illetve balesetet okozó tárgyat bevinni tilos.
-   A közterek és közkertek növényzetében kárt okozni tilos.
-   Tilos minden olyan magatartás, ami mások nyugalmát zavarja vagy zavarhatja.

          (2) A közterek és közkertek használati rendjét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

6. §     
[2]

         
Záró rendelkezések

7. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
Pilisvörösvár, 2011. október 27.
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                         Gromon István                                            dr. Krupp Zsuzsanna
                           polgármester                                                         jegyző
Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 04.) önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre
került Pilisvörösváron, 2011. november 4. napján.
Pilisvörösvár, 2011. november 4.
                                                                                              dr. Krupp Zsuzsanna
                                                                                                          jegyző
 
Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül:
 
Pilisvörösvár, 2012. május 03.
 
                                                                                              dr. Krupp Zsuzsanna
                                                                                                          jegyző
 

 
1. számú melléklet

 
Pilisvörösvár város közkertjei:

 
1. Játszóterek Pilisvörösvár Város területén:
 

1. Görgey utcai játszótér
2. Kacsa-tó melletti pálya és környéke
3. Lőcsei utcai játszótér
4. Rákóczi utcai játszótér
5. Szent Erzsébet utcai játszótér és Sporttelep
6. Zrínyi utcai játszótér

 
 
2. Pihenést szolgáló közterületi zöldterületek, közterek és közkertek Pilisvörösvár Város területén:
 

1. „Lahmkruam” Helytörténeti Emlékpark
2. Bányász emlékpark
3. Erdei Kápolna mögötti park
4. Fő tér
5. Fő utcai pihenőhelyek
6. Hősök tere
7. Levendula tér
8. Manhertz Erzsébet tér
9. Szabadságligeti vasúti megállóhely

10. Széchenyi tér
11. Szent János tér
12. Templom tér
13. Vásár tér
14. Vasútállomás
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2. számú melléklet
 

Használati rend a játszótereken
 

 
 

 
Használati rend:

-         �         A játszótereken elhelyezett eszközök, játékok közül a baby
hintákat 3 éves korig, a többi hintát 14 éves korig lehet használni.

-         A játszóteret és a sportpályát mindenki kizárólag a saját, illetve a szülő
vagy a szülői felügyeleti jogot gyakorló felnőtt felelősségére
használhatja!

-         A játszótér és a sportpálya minden eszközét óvni és védeni kell, és
kizárólag a rendeltetése szerinti célra használható - a korosztálynak
megfelelően!

-         A játszótéri eszközök, berendezések és a növényzet rongálása tilos!
-         Meghibásodásokat haladéktalanul jelenteni kell a játszótér

gondnokánál!
-         A játszótér és a sportpálya tisztaságának fenntartása kötelező: szemetet

eldobni tilos, minden hulladékot a hulladékgyűjtő edényekben kell
elhelyezni!

-         Állatot a játszótér területére bevinni tilos!
-         A játszótér és a sportpálya területén dohányozni tilos!
-         A játszótér és a sportpálya területén, illetve annak környezetében

alkoholt, bódító szereket fogyasztani tilos!
-         A játszóterek használói maguk, vagy törvényes képviselőik által

felelnek a szabályok megtartásáért, az eszközöket, berendezéseket
rongálók anyagi felelősséggel tartoznak az okozott kárért.

-         A játszótérre üveget, sérülést, illetve balesetet okozó tárgyat bevinni
tilos!

-         A nagy műfüves pályát kizárólag térítés ellenében lehet használni,
kivéve a pályahasználati megállapodással rendelkező egyesületeket.

-         A kis műfüves pályát csak 14 éven aluliak használhatják, idősebbek
számára a pálya használata tilos!

-         A játszótereken és a sportpályákon a kapuk bezárása után tartózkodni
tilos!
-   Tilos minden olyan magatartás, ami mások nyugalmát zavarja vagy

zavarhatja.
 
 
 
 

 

 
3. számú melléklet

 
Használati rend a pihenést szolgáló közterületi zöldterületeken, köztereken és közkertekben

 
A használati rend:
 

-         A köztereket, közkerteket mindenki kizárólag a saját, illetve a szülő vagy a szülői felügyeleti jogot
gyakorló felnőtt felelősségére használhatja!

-         A parkbútorokat óvni és védeni kell, kizárólag a rendeltetés szerinti célra használhatóak.
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-         A parkbútorok rongálása tilos!
-         A közterek és közkertek tisztaságának fenntartása kötelező: szemetet eldobni tilos, minden

hulladékot a hulladékgyűjtő edényekben kell elhelyezni!
-         A közterek és közkertek területén, illetve azok környezetében alkoholt, bódító szereket fogyasztani

tilos!

-         A közterek és közkertek területén dohányozni tilos.
[3]

-         A közterek és közkertek használói maguk, vagy törvényes képviselőik által felelnek a szabályok
megtartásáért, az eszközöket, berendezéseket rongálók anyagi felelősséggel tartoznak az okozott
kárért.

-         A közterekre és közkertekbe üveget, sérülést, illetve balesetet okozó tárgyat bevinni tilos!
-         A közterek és közkertek növényzetében kárt okozni tilos!
-         Tilos minden olyan magatartás, ami mások nyugalmát zavarja vagy zavarhatja.

 
 

[1]
 Beépítette a 19/2012. (V. 03.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2012. május 15-től

[2]
 A 6. §-t törölte a 19/2012. (V. 03.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2012. május 15-től.

[3]
 Beépítette a 19/2012. (V. 03.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2012. május 15-től


