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Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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Tárgy:     Játszótér kialakítása, fejlesztése 

Közösségi terek fejlesztése 

Előterjesztő:    Éger Ákos képviselő 
 
Előkészítő:   Schulcz József polgármester 
 
Szavazás módja:   egyszerű többség 
 
 

Közösségi terek fejlesztése 

Társadalmi párbeszéd 

Az önkormányzat a nyár elején kérdőív formájában, illetve az óvoda és az általános iskola 
szülői munkaközösségeivel folytatott fórumokon gyűjtötte be a lakosság véleményét, hogy a 
jövőben melyik helyszíneken és milyen zöldterületi fejlesztéseket fogadnának szívesen. 

Mind a kérdőívek, mind a fórumok tapasztalata, hogy szükség van ilyen fejlesztésekre. 
Fejlesztéseket legtöbben a Hősök terén, a régi óvodánál, a Béla gödörben és az Epres utca 
játszótéren látnának szívesen, de többen javasolták a labdarúgó pálya és a Szent Flórán tér 
bővítését is. Padokat, szabadtéri bútorokat legtöbben a Hősök terére szeretnének. Legtöbben 
fontosnak tartják az Epres utcai játszótér felújítását és bővítését, valamint új játszótér 
kialakítását vagy egyedi játékok elhelyezését az előbb említett helyszíneken. Sportolási 
lehetőségek kialakítását a Béla gödörben látnák szívesen. Az iskolai fórum felmerült 
legfontosabb javaslat, hogy az iskolás korú gyerekeknek a játszótér mellett szükségük lenne 
egy kamaszpark kialakítására. 

 

Fejlesztési javaslatok 

1. Epres utca: 

� játszótér felújítása: tereprendezés, gyöngykavics, homok terítés 
� növénytelepítés (bokrok, fák) 
� padok, asztalok kihelyezése 
� kamaszpark kialakítása a játszótér mellett és mögött (ping.pong asztal, kosárpalánk, 

biciklipálya földrendezéssel) 
2. Faluközpont: 

� padok és csúzdával kombinált mászóka elhelyezése Faluközpont melletti fa alatt 
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3. Béla gödör: 

2 db rézsűcsúszda elhelyezése az óvoda bejáratával szembeni dombon (költsége: kb. 1,8 
millió forint) 

padok elhelyezése az óvoda előtt 

fasor, parkosítás a Homok utca felőli oldalon 

4. Egyéb helyszíneken egyszerűbb, kisebb játékok, például rugós kis motor elhelyezése – 
Lövölde tér, Szent Flórán tér 

 

Költségvetés 

A fejlesztési javaslatok megvalósítását természetesen nagymértékben befolyásolják a 
költségek. Az Epres utcai terület fejlesztését a már elkülönített 1 millió forintból javasoljuk 
elindítani. A Faluközpont fejlesztésébe javasoljuk bevonni a Faluközpont Kft-t. A további 
fejlesztések a költségvetés állásának függvénye, és várható ősszel játszótér pályázat a Leader 
keretében. 

 


