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Távíró 24. játszótér 

 

- helyszíni szavazás alapján nem kell kerítés a játszótér köré! (ettől függetlenül különálló tájékoztató táblára 

szükség van, későbbiekben legyen rá lehetőség) 

- Napfény u. felé vezető járda áthelyezése déli irányba a helyszínen megbeszélteknek megfelelően! 

- játszóvár csúszdája ne legyen fém! 

- lapülőke legyen a hintán (bölcső ülőkére nincs szükség) 

- padok (2 db) elhelyezése a homokozó mellé kibővítve a burkolatot 

- játszóvár melletti pad áthelyezése a szemben lévő járdára, árnyékba 

 

egyéb megállapítások: 

- játszóvár rendben, játszótér kiterjedése rendben 

- mikor kerül sor a játszótér kivitelezésére? 

- fenntartási munkálatok gyakoriságának növelésére lenne igény (gallyazás) 

 

Epreserdő 34-36. játszótér 

 

- nem kell kerítés a játszótér köré! (ettől függetlenül különálló tájékoztató táblára szükség van, későbbiekben 

legyen rá lehetőség) ennek megfelelően a járd csökkentése (kerítés alatt futó burkolat) 

- nincs szükség a teherbejáró széles járdára; 1,2 m széles járda legyen 

- még egy hintaállvány elhelyezése, külön bölcső és külön lapülőkés hinta legyen! 

- további két fa ültetése (korosabb fa) a járda mentén a homokozó vonalában 

- napvitorla elhelyezése a homokozónál (opcionális) 

- nincs a terven feltüntetve az égtáj; fiatal fa, mely jelenleg a homokozóban lenne (átültetés kell); nincs rajta a 

cserjefolt, amely szintén a homokozóban lenne (ifjítás-átültetéssel) 

- Popey ivókút helyett másik ivókút elhelyezése 

 

egyéb megállapítások: 

- játszótér körüli gyepfelület felújítása ennek keretében  

- krétával szeretnek rajzolni a gyerekek 

- helyi civil csoport (anyukák/apukák) végeznek a játszótéren fenntartási munkálatokat 

- mikor kerül sor a játszótér kivitelezésére? 

- fenntartási munkálatok gyakoriságának növelésére lenne igény (gallyazás, cserjemetszés, fűnyírás, 

 gyomirtás) 

 

Epreserdő 24. játszótér 

 

- területek közötti járdák kiszélesítése további 1-1 pad elhelyezése 

- kerítésre itt szükség van 

- még egy bejárat nyitása a hintánál, térkő burkolattal kiegészítve 

- csatlakozó pont egyeztetése (forgalomtechnika út-járda) 

 

 

 



egyéb megállapítások: 

- fenntartási munkálatok gyakoriságának növelésére lenne igény (gallyazási munkálatok, kutyapiszok 

 probléma) 

- mikor kerül sor a játszótér kivitelezésére? 

 

Gyáli út 21-23. játszótér 

 

- tervezői költségbecslés arról, hogy mennyibe kerülne kiváltani a gyepfelületet műfű burkolattal 

- esetleg a későbbiekben új hintaállvány kihelyezése, igény esetén 

 

egyéb megállapítások: 

 - játszótér, játszóeszközök felújítása rendben 

- fenntartási munkálatok gyakoriságának növelésére lenne igény (fűnyírás, homokozó fenntartás) 

- mikor kerül sor a játszótér kivitelezésére? 

 

Madaras parki játszótér 

 

- tervezői költségbecslés arról, hogy mennyibe kerülne kiváltani a gyöngykavics felületet műfű burkolattal  

- gyöngykavics felület helyett új gyepesítés kérdése (játszótér ideiglenes lezárásával járna) – célszerűbb lenne 

- napvitorla betervezése a homokozó fölé 

- további két pad elhelyezése a műfű burkolatra, a kicsik játszótere mellé (lehetőleg árnyékba) 

 

Szakiroda javaslata: 

- bölcső ülőkés hinta áthelyezése a kicsik játszótér része mellé némi átalakítással 

- padok alá szilárd burkolat kerüljön 

 

egyéb megállapítások: 

 - játszóeszközök felújítása rendben 

- fenntartási munkálatok gyakoriságának növelésére lenne igény (gyöngykavicsos felület, fűnyírás) 

- mikor kerül sor a játszótér kivitelezésére? 

- fitnesz park kérdése? 

 

 


