Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/1999. (II.25.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a zöldterületek létesítéséről, fenntartásáról,
használatáról és védelméről
Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1)
bekezdésében és az 1995. évi LIII. törvény 47.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
zöldterületek létesítéséről, fenntartásáról, használatáról és védelméről a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1.§.
(1) A rendelet hatálya kiterjed Bátonyterenye közigazgatási területén természetes és jogi
személyekre, jogi és magánszemélyek társulásaira egyaránt.
(2) A rendelet tárgyi hatálya alá tartoznak Bátonyterenye város közigazgatási határán belül
elhelyezkedő zöldterületek, az 1. sz. melléklet szerinti felsorolásban és kategóriák szerint.
2.§.
(1) A rendelet célja, hogy az emberi környezet és a lakosság egészének védelme érdekében:
a.) a városlakók pihenését, a városias környezet kialakítását elősegítse,
b.) a természetes környezet indokolatlan rongálását, pusztítását, értékcsökkenését
megakadályozza,
c.) a zöldterület rendeltetésszerű használatát biztosítsa, megszűnését megelőzze, elhárítsa,
károsodását csökkentse.

Zöldterület létesítése
3.§.
(1) A zöldterület helyét a rendezési tervek jelölik ki.
(2) Zöldterületet létesíteni, a meglévőt átalakítani, megszüntetni csak a városi rendezési terv
szerint, a jegyző által kiadott engedély alapján lehet.
(3) A zöldterületek szakszerű és jogszerű terveztetését a jegyző köteles biztosítani.
(4) Közhasználatú zöldterületekre fát, bokrot, cserjét, általában növényzetet ültetni csak a kezelő
hozzájárulásával lehet.
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Zöldterületek fenntartása
4.§.
(1) A zöldterületek fenntartási feladatainak ellátása a tulajdonos kötelezettsége.
(2) Az önkormányzati tulajdonú zöldterületek fenntartási feladatairól az önkormányzat
gondoskodik. A fenntartáshoz szükséges pénzügyi fedezetet az éves költségvetésben biztosítja.
5.§.
(1) A zöldterületek folyamatos fenntartási feladatai azok tisztántartásán túlmenően:
- a növényzettel borított felületek gondozása,
- játszóterek és kerti berendezések javítása, pótlása,
- szökőkutak, csobogók, ivókutak üzemeltetése,
- virágágyások beültetése, virágtartó edények kihelyezése, fenntartása,
- fák, cserjék ápolása,
- kerti utak, burkolatok, lépcsők hó és sikosságmentesítése.
(2) A közhasználatú zöldterületeken fenti feladatok elvégzése kategóriánként differenciáltan
történik. A kategóriák meghatározását a I. sz. melléklet tartalmazza.
6.§.
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az úszótelken álló
többlakásos épületek képviselőivel (társasház, lakásszövetkezet), a kezelő bevonásával
megállapodjon az épületek körüli zöldterületek gondozásáról.
(2) A gondozáshoz a társasház, lakásszövetkezet részére az évi fenntartási keret terhére a
megállapodásban rögzített támogatás nyújtható.
(3) A gondozásra átadott terület nem keríthető körül, a közüzemek és a megkülönböztetett
járművek részére szabad bejárást kell biztosítani, és az a társasház - lakásszövetkezet tulajdonába
nem adható.
(4) A gondozás során a 12.§-ban meghatározott kezelő szakmai előírásait be kell tartani. A
gondozásra e rendelet 5.§-ában szereplő előírások vonatkoznak.
Zöldterület használata
7.§.
(1) A közhasználatú zöldterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit a
rendeltetésének megfelelő célra és módon - állaguk rongálását elkerülve -, mindenki ingyenesen
használhatja.
(2) A zöldterületet igénybevevő mások nyugalmát nem zavarhatja.
(3) Tilos a zöldterületeken:
- a gondozás során összegyűjtött növényi részeket elégetni,
- az élő fákat, növényeket hirdetés céljára felhasználni,
- tüzet rakni, kivétel az erre a célra kialakított tűzrakóhely,
- gyümölcsfákat ültetni, konyhakertet létesíteni,
- közparki fákon, bokrokon fészkelő madarak fészkét pusztítani,
- az utcabútorok, hulladékgyűjtők rongálása,
- játszótéri berendezések rendeltetéstől eltérő használata, rongálása,
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(4) Járművel, vagy gyalogosan közlekedni, parkolni csak a zöldterület arra kijelölt részén szabad.
(5) I-III. kategóriába sorolt közhasználatú zöldterületre kutyát, - vakvezető és rendőrkutya
kivételével - bevinni még áthaladás céljából, pórázon sem szabad.
(6) A játszóterek berendezéseit 14 éven aluli, a tornaszereket 16 éven aluli gyerekek használhatják.
Használat során a korcsoportos igénybevétel feltételei is betartandók. A labdajátékokhoz kiépített
pályákat felnőttek is igénybe vehetik.
(7) Közhasználatú zöldterületeket rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, majális, búcsú, reklám stb.)
használni csak közterület használati engedély alapján szabad.
8.§.
(1) Közhasználatú zöldterületek jogszabályi vagy hatósági határozaton alapuló, rendeltetéstől eltérő
használata esetén a jogosított köteles a növényzet védelméről minden lehetséges módon
gondoskodni.
(2) Aki a közhasználatú zöldterület állapotát megváltoztatja, köteles a tevékenysége befejezését
követő 30 napon belül az eredeti állapotot helyreállítani, vagy helyreállíttatni, ennek költségeit
viselni, egy éves garanciális kötelezettség mellett.
(3) Ha a rendeltetéstől eltérő használat következtében a növényzet, építmény, berendezés vagy
felszerelések megsemmisülése várható, a jogosított köteles a saját költségén, a kezelő
szakfelügyelete mellett
a.) a növényzet előzetes áttelepítéséről, vagy azonos értékű növényzettel történő pótlásáról
gondoskodni,
b.) az építmények, berendezések és felszerelések ellenértékét, vagy azok áttelepítésének (le és
felszerelésének, elszállításának stb.) költségeit megtéríteni.
Fák védelme
9.§.
(1) A közhasználatú zöldterületen fát kivágni a (2) bekezdésben foglaltak kivételével tilos.
(2) Városrendezési érdek, balesetveszély, épület állagának védelme, vagy a fa természetes
elöregedése esetén a fa kivágást a kezelő végzi.
10.§.
(1) A hatóság a fakivágási engedélyben előírhatja a fa pótlását, a darabszám és fajta
megjelölésével. A pótlás mennyisége a kivágott fa törzsátmérőjével azonos összátmérőjű
facsemeték ültetési kötelezettségéig terjedhet.
(2) Amennyiben a kivágott fa helyének közvetlen környezetében a telepítés nem lehetséges, a
hozzájárulásban elő kell írni a telepítés helyét.
(3) A fakivágási hozzájárulásban előírt pótlási kötelezettségről nyilvántartást kell vezetni. A
telepítést követő 1 év múlva ellenőrizni kell a telepítés eredményét.
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11.§.
(1) Közhasználatú zöldterületen a fa kivágásának, pótlásának helyét a jegyző határozatban állapítja
meg.

(2) A városképileg meghatározó és az adott terület mikroklímáját befolyásoló fák eltávolítása előtt
a szakhatóságok véleményét be kell szerezni.
Vegyes és értelmező rendelkezések
12.§.
(1) A közhasználatú zöldterületek kezelője, tevékenységét e rendelet és melléklete, valamint a
Polgármesteri Hivatallal kötött megállapodás alapján végzi.
(2) A közhasználatú zöldterületek nyilvántartását és a változások átvezetését folyamatosan a
Polgármesteri Hivatal végzi.
13.§
(1) A közhasználatú zöldterületek rendeltetésszerű használatának ellenőrzését a kezelő, és a
Polgármesteri Hivatal végzi.
(2)3
14.§.
E rendelet alkalmazása szempontjából:
(1) Közhasznú zöldterület: területfelhasználási egység, amelyet a település belterületén közparkok,
közkertek elhelyezése céljából alakítanak ki, vagy a rendezési tervekben ilyen rendeltetésre
kijelölnek, és mindenki díjmentesen használhatja.
(2) Nem közhasználatú zöldterületek a zárt intézményi zöldterületek, illetve külön engedély alapján
lezárt terület.
Záró rendelkezések
15.§.
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Bátonyterenye, 1999. január 23.

dr. B a l á z s Ottó sk.
polgármester

R o m h á n y i Gyula sk.
jegyző

1 Módosította: 5/2000. (III.31.) Ör.sz. rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2000. március 31.
2 Módosította: 10/2010.(IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2010. október 1.
3. Hatályon kívül helyezte: 12/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2012. május
25.
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I. sz. melléklet
Bátonyterenye Város közhasználatú zöldterületeinek kimutatása

I. kategóriába sorolt területek:
nincs
II. kategóriába sorolt területek:
nincs
III. kategóriába sorolt területek:
1. Ózdi u. (Posta mellett)
2. Ózdi u. (volt emlékmű környéke)
3. Ózdi u. (Rendelő előtt)
4. Ózdi u. (Maconka alközpont)
5. Madách u. (Ökomenikus emlékhely környezete)
6. Kisterenye ABC környéke
7. Kisterenye, Posta előtti emlékmű
8. Kastélypark (Kastélytól nyugatra eső rész
a keleti oldalon a rendezett tereppel)
Összesen:

2.700 m²
4.000 m²
400 m²
900 m²
8.000 m²
6.000 m²
40 m²
85.000 m²
103.040 m2

IV.sz. kategóriába sorolt területek
1. Fazekas Mihály út
2. Ózdi úti pavilonok között
3. Béke út (Erdészetnél lévő nyírfaliget)
4. Ózdi út - Rózsavölgyi Márk út - Molnár Sándor út
közötti terület
5. Ózdi út (Rendelőtől - Budai N. Antal útig)
6. Barátság út - Bányász u. közötti terület
7. Bányász út - Jedlik Á. u. közötti terület
8. Ózdi út - Jedlik Á. u. közötti terület
9. Kossuth u. - Ózdi út - Iskola út közötti terület
10. Kossuth út - Iskola út közötti terület
11. Liget út - Kossuth út közötti terület
12. Liget út - Rimay út - Iskola út közötti terület
13. Rimay u. - Bajza út közötti terület a Crossbar központig
14. Ózdi út mellett park
15. Kisterenye Gyermekek úti játszótér
16. Dobó-tér
17. Kisterenye, ABC-OTP melletti terület
18. József Attila út
19. Szőlő utca (blokkos házakkal szemben)
20. Kossuth út (Ózdi úttól Liget útig)
21. Madách út (ökomenikus emlékhely feletti terület)
22. Patak út (Bence, játszótér)

12.400 m²
2.000 m²
1.600 m²
23.000 m²
6.500 m²
30.000 m²
15.700 m²
6.000 m²
6.000 m²
7.000 m²
24.000 m²
19.000 m²
10.000 m²
4.500 m²
5.300 m²
4.400 m²
15.000 m²
6.000 m²
6.000 m²
1.800 m²
20.000 m²
11.160 m²
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23. Rákóczi-telep főtéri játszótér
24. Madách út - Zrínyi úti csomópont
Összesen:

3.300 m²
600 m²
140.700 m²

V. Kategóriába sorolt területek
1. Bányász, Barátság, Jedlik Á. út melletti átmeneti
terület 20 m-es sávja
2. Kossuth út - Ózdi u. (Mátra lakótelep felé a
Bányász útig) melletti 20 m-es sáv
3. Rendelőintézet feletti terület
4. Rózsavölgyi Márk - Sportpálya közötti terület
5. Csentei út – Bajos kert
6. Akácos park (Volt November 7 park)
7. Fenyves úti zöldterület
8. Rákóczi-telep Kazári út melletti terület
9. Május 1. úti zöldterület
10. Orgona u. - Vasútállomás közötti terület
11. Kisterenye, Rákóczi-Nemti úti sarok
12. Ózdi út IKSZ melletti terület
13. Utak, járdák menti zöldsávok

5.200 m²
16.000 m²
9.500 m²
10.000 m²
3.500 m²
2.200 m²
15.000 m²
1.800 m²
2.500 m²
2.400 m²
2.800 m²
160.600 m²

Összesen:

431.500 m²

200.000 m²

7

I/1. melléklet
Zöldterületek üzemeltetési feladatai
A város területén található zöldterületek minősége, a használat módja, használati értéke annak
fenntartási igényét is befolyásolja.
Nem alakult ki az öntözéses művelés, a rendszeres takarítás, a kaszálások, fűvágások számának a
gyakorisága 1-4 közötti.
Előzőek alapján kiemelt I. és II-es kategóriába zöldfelület besorolása nem indokolt. III-as
kategóriába az egynyári növények öntözésével 2-3 terület vonható be. IV-es kategóriába, de
öntözővíz felhasználása nélkül sorolandó a zöldterületek nagyobb része. V. kategóriába azok a
területek sorolandók, melyek a városkép környezetének biztosítása érdekében évi 2 kaszálást és
takarítást igényel.
Kezeléssel kapcsolatos feladatok általános felsorolása:
-

-

növényzet és talaj folyamatos ápolása, gondozása, védelme,
növényzet pótlása, időszakos cseréje,
kerti sétautak, a játszási, pihenési, szórakozási és testedzési célokat szolgáló építmények,
berendezések és felszerelések üzemképes állapotban tartása, a játszótéri homokozók
homokjának szükség szerinti cseréje és fertőtlenítése.
a kertészeti építmények (díszkerítések, kerti támfalak, lépcsők, stb.) jó állapotban tartása,
sorfák, díszfák, cserjék gallyazása, metszése.

Parkfenntartási osztályok és technológiák
I. Kategória
Ebbe a kategóriába a reprezentatív területek tartoznak. Jellemző a napi takarítás, továbbá a jelentős
mennyiségű virágfelület, illetve növényzet miatt a fenntartás naprakészsége. Öntözővízfelhasználás évi 5-600 m3. Kaszálások száma 10-12.
II. Kategória
Jellemző a heti takarítás. A virágfelület mennyisége nem jelentős, a növényzet fenntartása
színvonalas. Öntözővíz-felhasználás: 300-400 m3. Kaszálások száma: 6-8.
III. Kategória
Ebbe a kategóriába elsősorban a jól fenntartott lakótelepi közkertek és közparkok tartoznak.
Jellemző a kéthetenkénti takarítás. A növényzet rendszeres fenntartást kap. Öntözővíz-felhasználás:
250-300 m3/év. Kaszálások száma 4-5.
IV. Kategória
Ebbe a kategóriába a lakótelepi közkertek és közparkok tartoznak. Jellemző a havonkénti takarítás.
Öntözővíz-felhasználás: kevesebb, mint 200 m3. Kaszálások száma: 3-4.
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V. Kategória
Ebbe a kategóriába az öntözés nélküli, külterjesen fenntartott zöldterületek tartoznak. Jellemző az
évenkénti 2-3 takarítás. Kaszálások száma: 2-3.
Mivel a város területén I. és II. kategóriába sorolhatóan nincs kezelt zöldfelület, a fenntartás
technológiájának a közzététele csak a teljesség igénye miatt indokolt.
III. kategóriába már sorolható zöldfelület, azonban a takarítások száma általában havi-kéthavi,
locsolás nem biztosított, egynyári virágok locsolása eseti.
A IV. kategória estén öntözővíz felhasználás csak az egynyári virágok esetében fordul elő,
valamint a III. és IV. kategória esetén fáknál és cserjéknél.

Technológiák
I. Kategória
Kézi kaszálás
az összes füvesített terület 10 %-án
Gép "
"
"
90 %-án
Kaszálékgyűjtés
"
"
100 %-án
lombgereblyézés a teljes területen
felülvetés
a füvesített terület 10 %-án
öntözés
a teljes területen 5-600 m3/év
talajjavítás
a teljes terület 50 %-án
gyepszélvágás
a füvesített terület határán
talajszellőztetés az összes füvesített területen
gyephengerezés
"
"
takarítás
a teljes területen
munkanapokon
hulladékszállítás
"
folyamatosan
téli csúszásmentesítés,
hóeltakarítás
közlekedési területen
időjárástól függően
fák, cserjék, örökzöldek ápolása
I. n.év végéig
metszés, gallyazás, indokolt
esetben fakivágás, rózsa ápolása
I.n.év végéig, ill. folyamatosan
díszkutak üzembe helyezés
fagyok után
virágok ültetése, kezelése
folyamatos
játszóterek karbantartása, balesetveszély elhárítása, homok csere, fertőtlenítés
folyamatos

10 x
10 x
10 x
2x
1x
1x
2x
1x
2x

II. Kategória
Kézi kaszálás
az összes füvesített terület 10 %-án
Gépi kaszálás
"
"
90 %-án
Kaszálékgyűjtés
"
"
100 %-án
Lombgereblyézés a teljes területen
felülvetés
a füvesített terület 10 %-án
öntözés
a teljes területen 3-400 m3/év
talajjavítás
a teljes terület 25 %-án
gyepszélvágás
a füvesített terület határain
takarítás
a teljes területen
hetente
hulladékelszállítás a teljes területen
hetente
téli csúszásmentesítés,
hóeltakarítás
a közlekedési területen
időjárástól függően
fák, cserjék, örökzöldek

6x
6x
6x
2x
1x
1x
2x
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ápolása, ill. metszése
gallyazás, indokolt esetben
fakivágás
rózsa ápolása
díszkutak üzembehelyezés
virágok ültetése, kezelése
játszóterek karbantartása,
balesetveszély elhárítása,
homok csere, fertőtlenítés

I.n.év végéig, ill. folyamatosan
évente
folyamatos
fagyok után
folyamatos

folyamatos

III. Kategória
kézi kaszálás
az összes füvesített terület 10 %-án
gépi kaszálás
"
"
"
90 %-án
kaszálékgyűjtés
"
"
" 100 %-án
lombgereblyézés
a teljes területen
öntözés
új ültetésű növényeknél
igény szerint
takarítás
a teljes területen
havonta
hulladékszállítás
szükség szerint
téli csúszásmentesítés,
hóeltakarítás
a közlekedési területen
időjárástól függően
fák, cserjék, örökzöldek
ápolása, metszése,
fakivágás
I. n.év vége, ill. folyamatos
rózsa és egynyári virágok ápolása
játszóterek karbantartása, balesetveszély elhárítása, homok csere,
fertőtlenítés
folyamatos

4x
4x
4x
2x

IV. Kategória
Kézi kaszálás
az összes füvesített terület 10 %-án
Gépi kaszálás
"
" 90 %-án
Kaszálékgyűjtés
"
" 100 %-án
Lombgereblyézés a teljes területen
Takarítás
"
"
havonta
Hulladék elszállítás
szükség szerint
téli csúszásmentesítés,
hóeltakarítás
a közlekedési területen
időjárástól függően
fák, cserjék, örökzöldek
I.n.év vége, ill.
ápolása, metszése, fakivágás
folyamatos
rózsa és egynyári virágok ápolása
Játszóterek karbantartása,
balesetveszély elhárítása, homok
csere, fertőtlenítés
folyamatos

3x
3x
3x
2x

V. Kategória
Gépi kaszálás
Kaszálékgyűjtés
kaszálék elszállítás
tarkítás, szemét összegyűjtés

2x
2x
folyamatos
1x
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II. sz. melléklet

JÁTSZÓTEREK
Kisterenye
Építendő, ill. részben elkészült:
I. Klapka út telken
Meglévő:
2. Gyermekek úti
- Salakos pálya vas kerítésoszlopokkal
- Forgó hinta, hibás korláttal
- 4-es lánchinta - korlát nélkül
A játszótér nincs lekerítve, de kisforgalmú (egyirányú utcás) területen van.
3. Csentei út
3/a - OTP, 7 jelű épület közötti területen
- fakeretes homokozó
- 3-as lánchinta korlát nélkül, 1 db hintával
3/b-8-9. jelű épületek között
- gumiköpenyes homokozó
3/c-OTP-8. jelű épület között
- kiskapus pálya (zöld területen)
4. Kastélykert
- 4-es mérleghinta
- csúszda (lemezhibás)
- 3-as lánchinta (egyoldali korlát hiányzik)
- forgó-korláttal
5. ÁFÉSZ melletti terület
- 3-as hinta váz (hinta és korlát nélkül)
- íves mászóka
- vegyes, többfunkciós mászóka
- 2-es hinta (hinta és korlát nélkül)
6. Rákóczi telep
- 2 db kiskapu acélszerkezetű (rögzítés nélkül, füves terület)
- 2-es mérleghinta (hibás ülőke)
- 3-as lánchinta (korlát nélkül)
- 2-es lánchinta (korlát nélkül)
- gyermek röplabda oszlop (háló nélkül)
- vízmedence betonból (tönkrement)
A játszótér kerítésének csak az acélszerkezete van meg, sem háló, sem farács nincs.
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Nagybátony
7. Ózdi u. 62-72.
- 2 db 4-es hinta korlát nélkül
- 1 db műkő pingpong asztal
- 1 db homokozó betonlap szegélyes
8. Ózdi út - Iskola út - Kossuth út között
- 3 db 3-as hinta váz
- 1 db műkő pingpong asztal
- 1 db mérleghinta (rossz)
- homokozó gödör (tönkrement)
9. Gesztenye út 1-3.
- 3-as mérleghinta (1 db elem hiány)
- 4-es lánchinta
- 2-es mérleghinta (kicsi)
- csúszda
- műkő pingpong asztal
- szabadtéri sakk
- körforgó (kosárhiányos)
- földpartú homokozó
10. Gesztenye út 5-7.
- 2 db kispályás játék kapu (balesetveszélyes) kitaposott gyepen
- 3-as lánchinta korláttal
- földpartú homokozó
- lábas, keretes mászó
- kétoldali hajóhinta (hibás) láncfüggesztésű gumiköpeny
- lengő pihenőpad
- kereszt mászóka
11. Rimay u. 5-7.
- keretes acélmászó
- földpartos homokozó
- csúszda (csúszda nélkül)
- 2-es mérleghinta
- műkő pingpong asztal
- 2 db hálótartó oszlop
12. Rimay út 20-22 udvar, 18-20 udvar
- dühöngő 2 db kapuval
- gumiköpenyes homokozó
13. Bajza úti udvar
- hordó (forgó)
- homokozó, földpartos
- 2 db homokozó (gumiköpenyes)
- csúszda fém (csúszda nélkül)
- csúszda műkő (korlát nélkül)
- 3 db szertartó oszlop
- 2 db mérleghinta (rossz)
- 3-as lánchinta korláttal
- 3-as lánchinta (hinta nélkül)
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14. Bence, Park út
- 2 db lábtenisz oszlop
- 1 db röplabda tartóoszlop
- lengőteke állvány (kötél és aljzat nélkül)
- műkő pingpong asztal
- 2 db kispályás futball kapu
- csúszda (csúszda nélkül)
- földpartú homokozó
- négyzetes acélmászóka
- mérleghinta (hibás)
- mérleghinta (jó)
- lánchinta korlát nélkül
- kishinta állvány maradvány
- ismeretlen játék erődítmény
15. Liget u. 2-10. és 1-3.
- 2 db 3-as lánchinta korláttal
- csúszda (javítandó)
- 2 db hálótartó oszlop
- négyzetes acélmászó
- műkő pingpong asztal
- 2-es mérleghinta (nagy)
- 2-es mérleghinta (kicsi)
- forgó alépítmény+korlát (forgó egység hiányzik)
- földpartú homokozó
16. Kossuth út 7-9. és 13.
- kitaposott játéktér
- gumiköpenyes homokozó
- földpartos homokozó (korláttal)
17. Jedlik Ányos - Ózdi út között
- 3 egységes lánchinta (hiányos)
- föld homokozó
- íves mászóka
- csúszda (csúszda nélkül)
- hintaváz (hinta nélkül, mászókás)
- műkő pingpong asztal
- műkő pingpong asztal (szétszedve)
18. Jedlik Ányos - Bányász út
- 4 egységes lánchinta (hibás)
- mászóka íves
- mászóka hintával
- gerenda (alacsony)
- csúszda, de csúszda nélkül
19. Bányász út 5. (első torony)
- 3-as lánchinta, korlát nélkül, 1 db gumiköpeny ülőke
- 1 db mérleghinta
- 2 db műkő pingpong asztal
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20. Óvoda feletti terület
- kiskapus salakos dühöngő
21. Bányász út - felső parkoló
- 4-es lánchinta (csak váz)
- 3-as mérleghinta (hibás)
22. Bányász úti parkoló alatti terület
- gumiköpenyes homokozó
- 1 db műkő pingpong asztal
23. Bányász úti alsó parkoló
- 2-es lánchinta (korlát nélkül)
24. Bányász út 9-15. mögötti udvar
- műkő pingpong asztal
- gumiköpenyes homokozó (2 db)
- mini mászóka
- kúpos mászóka
- 2-es lánchinta (hibás és korlát nélkül)
25. Bányász út 9.
- 3-as lánchinta (1 db hinta rossz)
- gumiköpenyes homokozó
26. Barátság u. 6.
- gumiköpenyes homokozó
- 3-as lánchinta (korlát nélkül)
- kiskapus dühöngő
27. Barátság út - belső udvar
- fa homokozó ülőpaddal
28. Iskola út 15-23.
- 15, 17-nél deszkafalas homokozó
- 21-23-nál
- műkő pingpong asztal
- 3-as lánchinta korláttal
- csúszda
- földpartos homokozó
A játszótér védelme korláttal biztosított.
29. Végvári út
Rendezési terv szerint játszótér számára fenntartott terület
30. Jószerencsét út
Rendezési terv szerint játszótér részére fenntartott terület

