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Tisztelt Képviselő-testület!
A Zsigmond Király Általános Iskola intézményvezető asszonya azzal a kéréssel fordult a
Képviselő-testülethez, hogy elvi és – lehetőség szerint anyagi – támogatás biztosításával segítse egy
új játszótér kialakítását. (1. sz melléklet)
Kérelmében előadta, hogy az intézményben jelenleg folyamatban van egy ca. 1,5 milliárdos
pályázat (EFOP-4.1.2-17-2017-00042) – melyből az intézmény felújítását tervezik -, de ennek
legkorábban két év múlva várható csak a befejezése, és a gyerekeknek ezen időszak alatt is
szükségük lenne a kulturált játék és mozgási lehetőségre. Ezért kezdeményezni szeretnének egy
komolyabb játszótér megépítését, amely legalább első körben az első és második osztályos tanulók
átállását segítené. A helyszín kiválasztására, több alternatíva is megfogalmazódott, de a pontos
helyszín még nem került megállapításra.
Szakmai indokként elmondható, hogy 280 alsós tagozatos pásztói tanuló, köztük hasznosi és
mátrakeresztesi városrész növendékei is az év nagy részében az intézményben töltik
hétköznapjaikat. Ezek a tanulók 3-4 évet töltöttek el olyan óvodai intézményekben, mely gazdag
játékparkkal rendelkeztek. Ez a hiányérzet a kisiskolás közérzetét, magatartási viselkedését
negatívan befolyásolja. Az általuk megszokott játékos foglalkozásokat felváltja a tanulás, a
folyamatos koncentráció, utasítás követés, és nincs egy olyan hely az intézményben, ahol mozgás
igényüket, felgyülemlett stressz érzéseket levezessék, játékosan ellazulhassanak. Ez hosszútávon
komoly nehézségeket fog okozni a nevelői/oktatói munkában, valamint a kisiskolások számára a
mozgáskoordinációs fejlődés megszakítását eredményezheti.
Városi támogatás esetén ez a beruházás már kora tavasszal megvalósulhatna és a 2019-es
költségvetésben kellene ezt a támogatást figyelembe venni.
A beruházást az iskolai Ma a Holnapért Alapítvány is támogatni kívánja. Személyes találkozó
alkalmával megfogalmazódott, hogy amennyiben a 1,5 milliárd forintos pályázat keretében játszótér
megépítésére is sor kerül, úgy a szóban forgó játszótéri eszköz a város közterületén lévő tetszőleges
játszótérre áthelyezésre kerülhetne.
A beruházás összértéke 2 446 655,- Ft, melyhez 50 % támogatást, azaz 1 223 328,- Ft-ot kérnek az
önkormányzattól.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a játszótér kialakítási költségeinek 50 %-os
szponzorálását támogatni szíveskedjenek!
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Határozati javaslat:
A Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta az Iskolai játszótér megépítéséhez szükséges
támogatás elbírálásáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza.
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Zsigmond Király Általános
Iskola játszóterének kialakítását 1 230 000,- Ft, azaz egymillió-kettőszázharmincezer forint
értékben, amennyiben a beruházást a KLIK (jelenlegi fenntartó) is jóváhagyja.
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Zsigmond Király Általános Iskola
Intézményvezető Asszonyát, hogy a játszótér pontos helyéről és a kivitelezés
megvalósításáról a KLIK-el egyeztessen és tájékoztassa a polgármestert 2018. november 10ig.
3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy
megállapodásban rögzítse a Ma a Holnap Alapítvánnyal azon feltételeket, hogy a fent
nevezett játszótéri eszköz tetszőlegesen áthelyezhető a város közterületén lévő játszótérre,
amennyiben a KLIK az EFOP-4.1.2-17-2017-00042 kódszámú pályázat keretén belül
játszótéri eszközt telepít.
4. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
2019-es költségvetésben az 1 230 000,- Ft-os támogatási összeget szerepeltesse.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
Farkas Attila
polgármester
Határozati javaslat törvényes!

Dr. Sándor Balázs
jegyző

