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A 78/2003. (XI. 27.) 0KM rendelet 7. *. (2) bekezdése értelmében a játszótér
üzemeltetőj énekltulaj donosának karbantartási és ellenőrzési tervet kell készíteni annak
érdekében, hogy ajátszótéri eszközök biztonsága folyamatosan biztosítható legyen.

Az önkormányzat üzemeltetésében lévő játszóterek: (1 kategória)

1. Mindszent, Szabadság tér
2. Mindszent, Dózsa Telepi játszótér, Elege utca

Az önkormányzat üzemeltetésében lévő, intézmények területén és használatában álló
játszóterek: (2. kategória)

3. Mindszenti Általános Iskola Székhely, Szabadság tér 2-3.
4. Károly Ovoda Móricz Zs. utcai Telephelye, Móricz Zs. u. 1IB.
5. Károly Ovoda, Szabadság tér 4.

A vonatkozó MSZ EN 1176-7:1999 szabvány az ellenőrzéseket a következő csoportokba
sorolja:

Rendszeres ellenőrzés szemrevételezéssel

Ez az ellenőrzés olyan szemmel látható veszélyforrások felismerésére való, amelyek a
vandalizmus, a használat vagy az időjárás hatásának a következményei. Az ellenőrzés
szemrevételezéssel történik

Ellenőrzés ~yakorisá~a: folyamatosan a gyerekek felügyelete közben
Véni: 1. kategória: a gyermekek szülői felügyelete a nap 24 órájában

tehet bejelentést a 30/636 30 92 telefonszámon vagy SMS-ben,
jelezve az észlelt hibát.
2. kategória: az intézmény alkalmazottja,

Dokumentálás: hiba/észrevétel esetén az ellenőrzési naplóban, jelentés szóban a
Városüzemeltetési Csoportvezetőnek

A közterületi játszóterek gyakori operatív ellenőrzései közötti esetleges
meghibásodásokat leghatékonyabban akkor tudja kezelni az üzemeltető, ha annak
észlelője, akár civil személy is, bejelenti azt. A bejelentés megtételének lehetőségével tesz
eleget az önkormányzat a folyamatos ellenőrzés követelményének, amelyet hiba
bejelentése esetén haladéktalanul intézkedés követ. A bejelentéseket a Városüzemeltetési
csoportvezető rögzíti az ellenőrzési naplóban.
Az intézmények alkalmazottai, mielőtt a gyermekek használatba veszik az eszközöket,
meggyőződnek azok biztonságáról. Ha rendellenességet észlelnek, haladéktalanul
jelentik az intézményvezetőnek. Ezzel egy időben az ellenőrzési naplóba bejegyzést
tesznek.



Operatív ellenőrzés

Olyan részletes ellenőrzés, amely a berendezés stabilitásának és működőképességének a
felülvizsgálatára terjed ki. Az ellenőrzés szemrevételezéssel és terhelési próbával történik.

Ellenőrzés ~yakorisá~a: havonta
Véni: Városüzemeltetési Csoport munkatársa
Dokumentálás: az ellenőrzési naplóban

Az ellenőrzésnek első sorban ki kell terjednie:
- a tisztaságra
- az ütéscsillapító talaj mennyiségére/minőségére
- az esetlegesen előforduló hibákra (törés, szakadás)
- az alapozásra, ajátszótéri eszköz stabilitására

Operatív ellenőrzés keretében a Városüzemeltetési Csoport munkatársa sorra veszi a
játszótereket, játékokat. Az ellenőrzés elvégzését az ellenőrzési naplóban rögzítik, a
rendellenességet feljegyzik. Az éves átfogó ellenőrzés időszakában nem szükséges
operatív ellenőrzést tartani.

Éves átfogó ellenőrzés

Az éves átfogó ellenőrzés során az üzemeltető a balesetbiztonságot, az állékonyságot, az
anyagminőséget, a gyermekek általi használatnak való megfelelést ellenőrzi. Az ellenőrzésről
jegyzőkönyvet készít.

Ellenőrzés 2yakorisá~a: évente egyszer, a nyári tanítási szünetben
Vé~zi: Városüzemeltetési Csoport, szervezi a csoport vezetője, részt

vesznek az intézményvezetők
Dokumentálás: j egyzőkönyvben

Éves átfogó ellenőrzésen részt vesz a Városüzemeltetés Csoportvezető, az
intézményvezetők és szükség esetén szakemberek. Az ellenőrzésen tapasztaltakról a
Városüzemeltetési Csoportvezető jegyzőkönyvet készít valamennyi játék állapotának
rögzítésével és a szükséges intézkedések megjelölésével.

Kijelölt szervezet által végzett időszakos ellenőrzés

A kijelölt szervezet által végzett ellenőrzés egy kijelölt szervezet a szabványoknak való
megfelelést ellenőrzi. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít.

Ellenőrzés g~yakorisá~a: A Rendelet?. * (2) bekezdése alapján négyévente, illetve
lejáratkor

Végzi: kijelölt szervezet
Dokumentálás: jegyzőkönyvben



Ajátszótéri eszközök ellenőrzésének általános előírásai

A játszótéri eszközök ellenőrzését, karbantartását minden esetben a gyártó/forgalmazó által
meghatározottak szerint kell elvégezni, abban az esetben, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a
következőkben leírtakat kell alapul venni.

• Szerkezeti elemek épsége
• Csavarok ellenőrzése, szükség esetén utánhúzása
• Kötelek, kötélhálók vizsgálata
• Ütéscsillapító felületek mennyiségiiminőségi ellenőrzése (Pl a csúszda aljánál

rendszeres pótlás)
• Az alapok és rögzítések ellenőrzése
• Fa-, fém- és felületkezelések ellenőrzése
• Az eszköz használata során (esetleg vandalizmusból) bekövetkező károk

Az ellenőrzést és a szükséges intézkedéseket az ellenőrzési naplóban — kivéve, amiről
jegyzőkönyv készül - kell dokumentálni. Az 1. kategóriába tartozó játszóterek ellenőrzése egy
naplóban, a 2. kategóriába tartozó játszóterek helyszínenként egy naplóban kerülnek
rögzítésre.

Az ellenőrzési naplókat 10 évig meg kell őrizni.

Hiba elhárítás

Észlelt rendellenesség, hiba, kopás vagy ezek gyanúja esetén az észlelő haladéktalanul
tájékoztatja az intézményvezetőket, illetve a Városüzemeltetés csoportvezetőt.

Az intézményvezetök, 1. kategória esetén a Jegyző, haladéktalanul gondolkodnak a
balesetveszélyes helyzet elhárításáról, ajátékok lezárásáról.

Ezt követően a Városüzemeltetési csoportvezető a kisebb javításokat elvégezteti.

A nagyobb javítások esetén a fenntartó (önkormányzat) hoz döntést a javítások elvégzéséről,
ütemezéséről, költségvetéséről.

Baleset esetén szüksé2es teendők

Ajátszótéren történt balesetekről feljegyzést kell készíteni a mellékelt baleseti naplóban.
A baleseti naplót minden esetben be kell mutatni a kijelölt szerv részére az ellenőrzés
lefolytatásához.



ELLENŐRZÉSI NAPLÓ

Eszköz sorszáma Eszköz megnevezése Megfelelő-e az eszköz Me~jegyzés (karbantartás, hiba, észrevétel)

Ellenőrzés dátuma:_____________________ Az ellenőrzést végezte:.



A baleset dátuma:

A sérült neve:

A sérült születési helye, ideje:

A balesetet okozó eszköz:

Az eszközt a baleset pillanatában használó ~yerekek száma:

A sérülés faj tása, súlyossá2a:

A baleset rövid leírása:
(Ha van, akkor a tanúk nyilatkozata)

A hasonló balesetek megelőzésére hozott intézkedések:

Kelt: j~gyzőköuyvet felvette


