
Kedves Szülők! 

 

A 78/2003 (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök ellenőrzéséről, biztonságosságáról előírja, 

hogy 2 évente egy alkalommal ellenőrzést kell végeztetni az óvodai játszóudvar játékairól egy 

vizsgálóintézet által. 

2021. 10. 19-én nálunk is esedékessé vált az óvoda udvarán lévő játékok ellenőrzése, amit az AGMI 

Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző ZRt munkatársa végzett el, melyről Ellenőrzési Jegyzőkönyv 

készült. 13 féle játékunkból 8 megfelelt, 5 pedig nem felelt meg az ellenőrzés során. 

5 játékunk nem felelt meg: 

1. Az egyik fészekhintánknál az esési tér hossza nem felelt meg a mellette lévő játék közelsége 

miatt, de ez megoldódott a problémás játék elbontásával, így a fészekhinta továbbra is 

működhet! 

2. Az elbontásra került játék egy rönkfából összeállított csúszdás vár volt. A fa részek korhadtak, 

repedtek és szálkásak voltak, de statikailag is meggyengült a szerkezete. A csúszda tere a 

fészekhinta esési terébe került. Maga a csúszda is erősen elhasználódott már. 

3. A régi betonkeretes homokozónk nem felelt meg az előírásoknak. WPC anyagból készült 

ülőkét és szegélyt fog kapni, így a javítás után a továbbiakban is használhatjuk majd! 

4. A dupla hinta lábai korhadtak, talajban lévő részük üregesre korhadtak, szálkásak, repedtek, 

hossztartója korhadt, repedt, a repedés mindkét csavar furatán keresztül megy. Az esési tér 

mérete nem megfelelő.  

5. A másik fészekhintánk lábazata szintén repedt, korhadt, az esési tér nagysága nem megfelelő. 

 

 



 

 



 



 

 

 

Az 5 problémás játékból tehát az egyik fészekhintánk így már rendben van, a homokozó használható 

lesz az ülőkével, a másik fészekhinta új vázszerkezetet kap, így a továbbiakban is működhet majd. Az 

elbontott csúszdás várat és a régebben elbontott - szintén nagyon korhadt, balesetveszélyes – másik 

csúszdás várat és a kétüléses hintát pályázat útján szeretnénk pótolni. A Magyar Falu Program 



keretében az Óvodai játszóudvar és közterületi játszóterek fejlesztése” pályázatra adtunk be 

kérelmet 6 000 000 Ft értékben a 3 új játszótéri elemre, amiket a Biohárs Kft.-től a kapott árajánlat 

alapján vásárolnánk meg.  Abban az esetben, ha nem nyerne a pályázatunk, a költségvetésből 

finanszíroznánk a beszerzését.  

 

 

 

Az udvarfejlesztésünkre volt egy másik, szintén a Magyar Falu Programon keresztül benyújtott 

5 000 000 Ft-os pályázatunk is, amit még az óvodabővítési pályázattal együtt küldtünk el, azt most 

módosítva újból benyújtjuk. 

Az óvoda udvarán meg nem felelt játékok javítását vagy elbontását a Zala Megyei Kormányhivatal 

Zalaegerszegi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya rendelte el: 

 „Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatát kötelezem arra, hogy az általa üzemeltetett 

játszótér kijelölt szervezet által nem megfelelőnek értékelt játszótéri eszközeit 

dokumentumokkal igazolt módon a biztonságossági követelményeknek megfelelő állapotúra 

javítsa ki vagy bontsa el, és a javítás vagy bontás elvégzéséig az eszközök használatát 

akadályozza meg. A fenti kötelezettségének az üzemeltető a határozat véglegessé válását 

(kézhezvételét) követően haladéktalanul köteles eleget tenni. Kötelezem továbbá az 

üzemeltetőt arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, 

illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a hatóságot a határozat 

véglegessé válását követő 15 napon belül értesítse.” 

A kisebb udvari játékok, eszközök tárolására szolgáló fa házikónk teljesen elkorhadt az évek során. 

Helyette 2021-ben vásároltunk óvodai költségvetésből egy új tároló faházat, aminek van egy kis 

oldalsó eleme is, ahol a dajka nénik eszközei férnek el, elkülönítve a játékoktól. Vásároltunk egy 

tároló ládát is, amiben a homokozó játékaink vannak, így könnyebben kezelhetik őket maguk a 

gyerekek is. 

Új játékok vásárlása is történt az elmúlt években: 



 2020-ban egy Kombinált egyensúlyozó játékot rendelt a gyermekek részére az óvoda Szülői 

Közössége 450 000 Ft-ért. 

 2021-ben Gőzmozdony-nyitott vagon-fedett vagon lett felajánlva 1.239.000 Ft értékben 

Elekes István Polgármester Úr polgármesteri keretéből. 

 2021-ben az óvoda költségvetéséből vásároltunk egy Nagy házikót (babaházat) 670 000 Ft-

ért. 

 2021-ben az óvodában a homokozó, a mini bölcsődében pedig a terasz árnyékolása céljából 

napvitorla került felállításra. 

 

 

 

Az intézmény aktuális költségvetésébe minden évben tervezünk beruházásokat az óvoda, a mini 

bölcsőde és a közétkeztetési központ részére. Ide lehet betervezni a tönkrement, elhasználódott vagy 

hiányzó tárgyi eszközöket, felszereléseket, a különböző fejlesztéseket. 

Óvodánk, mini bölcsődénk, közétkeztetési központunk jól felszerelt intézmény. A bútorokat és a 

különböző eszközöket folyamatosan bővítjük, állagmegóvásra törekszünk. 

2022-ben az Európai Unió finanszírozásával a Széchenyi Terv Plusz által kiírt „Bölcsődei nevelés 

fejlesztése” pályázatot adott be Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 88 168 077 HUF 

értékben. A mini bölcsődei csoportot szeretnénk még egy csoporttal bővíteni. Így már 2x7=14 kicsi 

gyermeket tudnánk fogadni bölcsődénkbe. 

Cserszegtomaj, 2022. február 4. 

                                                                                                                                                            Szalai Klára 

intézményvezető 

 


