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A játszótérrel és a községi parkkal kapcsolatos tájékoztatás 
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Hejőbába község önkormányzatának képviselő testülete a községi park területén pályázat segítségével 
2012. november-december hónapban megépíttette a játszóteret. A beruházás költsége 17.822.068 Ft 
volt, amelyből az önrész összege 3.788.943 Ft, a támogatásé pedig 14.033.125 Ft. A megvalósításhoz 
az önkormányzat hitelt vett igénybe.  
A játszótér előzetes műszaki átadása megtörtént, azonban a támogatást nyújtó Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal Miskolci Igazgatósága még nem jelölte ki a végleges használatba vétel 
időpontját. Ez várhatóan még ebben a hónapban megtörténik és ezt követően is teljes joggal 
használhatják a 14 éven aluli gyerekek. A játszótér persze most is látogatható, ezt nem tiltja senki és 
semmi. A használat azonban nem minden esetben rendeltetésszerű, hiszen például a kisvonat 
tetődeszkáit megrongálták és a játékeszközökre ragasztott azonosító címkék is el-eltűnnek.  
A képviselő testület a 2013. május 29-i nyílt ülésén alkotja meg rendeletét a játszótér használatának 
rendjéről. Addig is kérek minden gyermeket és szülőt, hogy tekintse sajátjának a játszóteret és úgy 
őrizze és védje, hogy még sok – sok évig szolgálhassa gyermekeink szórakozását.  
 
Az önkormányzat egy másik pályázat segítségével a községi park korszerűsítésére nyert támogatást, 
amely során megvalósul a szabadtéri színpad fedése, a színpad körüli 600 m2 terület füvesítése és a 
park teljes körbekerítése. Ez a felújítás 4.978.400 Ft-ba kerül, a támogatás összege 3.522.251 Ft, az 
önrészé 1.456.149 Ft. A felújítási munkálatok jelenleg is folyamatban vannak, így e terület 
használatára építési szabályok vonatkoznak. A munka rövidesen befejeződik és az átadás – átvételt 
követően a képviselő testület elfogadja a park használatának házirendjét, amelyet a játszótéri 
rendelettel együtt kihirdetünk a település családjai számára. További terveink között szerepel a park 
területén a higiéniai feltételek megteremtése (WC, kézmosó), valamint a kerítés Fő út melletti 
szakaszán fagyalvesszők telepítése.  
A park jelenlegi használatával kapcsolatban arról győződtem meg, hogy néhány helyi fiatal 
balesetveszélyesen „lengőhintát” és „kerékpár ugrató rézsűt” alakított ki. Ezek használata véleményem 
szerint balesetveszélyes és nem vagyok meggyőződve arról, hogy szüleik tudtával történik mindez. 
Ezért helyeztettem ki a park és a játszótér területére a kerékpározással kapcsolatos tiltó táblákat.  
2013. április 29-én személyesen győződtem meg ezekről a „mutatványokról”, és amikor felszólítottam 
őket ennek befejezésére, néhány fiatalember nem úriemberhez méltó módon, az intelligens beszélgetés 
szabályait megsértve, tiszteletlenül fogalmazták meg mondanivalójukat.  
Sajnálom, hogy anyagi okok miatt az önkormányzat nem tudja megvalósítani a bicikliugrató építését a 
park területén, ettől fontosabb feladataink is vannak. A 2013. április 30-i nyílt képviselő testületi 
ülésen minderről tájékoztattam képviselőtársaimat és egyetértettünk abban, hogy 2013. május 29-én 
együtt alkotjuk meg a park használatának rendjét.  
Reméljük, a park továbbra is a fiatalok találkozó helye lesz, ahol értelmesen fognak tudni 
szórakozni és rendeltetésszerűen kerékpározni a felújítást követően, mert szó sem volt arról, 
hogy kitiltanánk a kerékpárt a park területéről.  
Természetesen régi tervünk volt a játszótér és a községi park kialakítása, ami reméljük, még sokáig 
színtere lehet gyermekeink, fiataljaink szórakozásának.  
Tegyünk érte mindannyian! 
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