
 
                                               ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

Alulírott Gömbösné Rostaházi Judit polgármester, mint Isztimér Község Önkormányzata hivatalos 

képviselője a VP6-19.2.1.-813.17 kódszámú Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és 

szolgáltatások fejlesztése felhívásra a 1924319654 támogatói okiratszámú pályázatunk záró szakmai 

beszámolóját az alábbiak szerint benyújtom:  

 

Projekt megvalósítás:  

Isztimér község Önkormányzata a pályázat megvalósítását csak 2021. júliusában tudta csak 

megvalósítani.  

A pályázat megnyerése után a kivitelezésre kiválasztott beszállító az eredeti árajánlatánál jóval 

magasabb összegért vállalta volna el a kivitelezést.  Ezért az önkormányzat képviselő-testülete a 

kivitelezés megvalósítására nem adott felhatalmazást, hiszen a többletköltségre a saját erő nem állt 

rendelkezésre.  Önkormányzatunk anyagi lehetősége nem engedte meg a nagyobb saját erő, önrész 

teljesítését. Időközben a helyszín módosítására adtunk be módosítást, hiszen az eredeti helyszín nem 

volt alkalmas a játszótér telepítésére. Az új helyszín azóta bebizonyította, hogy jó helyre került a 

játszótér. A település központjában, szélvédett helyen, rendszeresen látogatják a helyi családok és 

turisták. 

2021. június 11-én sikerült olyan vállalkozóval szerződést kötni, aki az eredeti játszóeszközökhöz képest 

hasonló, illetve funkcionálisan  jobb eszközöket tudott telepíteni, minimális önerő ráfordítással.  

A játszótéri eszközök telepítése 2021. július  15-én megtörtént. 

Az építés során 1 db hintaállvány – 1 db gumi hintalappal, 1 db gumi bölcső hintával, 1 db négyoldalú 

mászóka, 1 db csúzdaház mászóhálóval, 1 db forgóhinta, 1 db duplarugós libikóka került elhelyezésre 

Isztimér HRSZ 344/3 területen. 

A játszótéri eszközök ellenőrzéséről és biztonságosságáról szóló jegyzőkönyvet a Magyar 

Szabványügyi Testület 2021. július 15-én kiállította. 

A pályázat keretén a tervek ellenére a nyomtató nem került beszerzésre.  Önkormányzatunk Hivatala 

rendelkezik elegendő, jó és megfelelő minőségű nyomtatóval, így a szükséges feladatot el tudjuk 

végezni. 

A pályázatunk célja, hogy Isztimér területén a központban kívánt az Önkormányzat hiánypotló 

szolgáltatásként egy köztéri játszóteret építeni. Isztimér területén a pályázat beadásakor és 2021 nyaráig 

nem volt köztéri játszótér. A Magyar Falu programnak köszönhetően 2021 május végén tudtuk felavatni 

az első játszóteret, ami inkább a 6 éven aluliaknak felel meg.  A jelenlegi pályázatnak köszönhetően egy 

6-12 éves korosztálynak megfelelő játszótér valósult meg.  A játszótéri eszközök mellett padokat is 

kihelyeztünk a gyerekekre ügyelő szülők és nagyszülők számára.   

A játszótér biztonságos helyen, a forgalmas közúttól védett helyen, a település központjában van. A 

terület rendelkezik napos és árnyékos területtel is, ami nagyon fontos a XXI. századi időjárást ismerve. 

A játszótér jól belátható, így a szülők biztonságban érezhetik gyermekeiket. A környéken több 

túraútvonal is van, így a játszótéri szabadidős tevékenységet nem csak a helyiek, hanem a környékbeli 

turisták is és a környező településen élők is igénybe tudják venni.  

A játszótéri eszközök alkatrészei a fenntarthatóság szempontjából időtállóbb, mint az eredeti eltervezett 

játszószközöké. A karbantartási, javítási költségek alacsonyabbak lesznek. A játszótéri eszközök 

kötelező 4 évente történő ellenőrzését az Önkormányzat fogja elvégeztetni és finanszírozni. 

 

 



 
 

 

A projekteben együttműködő partner volt az Isztiméri Burok az Ifjúságért Egyesület és az Isztimér 

Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület. Az Ifjúságért Egyesület tagjai vállalták a projekt 

népszerűsítését, a Polgárőr Egyesület tagjai a beruházás őrzésében vállaltak feladatot, elősegítve a 

biztonsági, vagyonvédelmi és környezetvédelmi szempontok érvényesülését. 

 Projekt eredménye:    

A megvalósult játszótér  a megvalósulása óta bebizonyította, hogy a településen élő kisgyermekes 

családok életminőségére jelentős pozitív hatása van, hiszen eddig nem volt játszótér településünkön. E 

közösségi játszótéren a kisgyermekes családok találkozhatnak, hasznosan, biztonságos körülmények 

között tölthetik el szabadidőjüket. A gyermekek testi és lelki egészségüket erősítik   különféle 

mozgásformák révén. 

Az új modern játszótér pozitív településképi hatással is bír.  A projekt esélyegyenlőségi intézkedése a 

társadalmi és közösségi kapcsolatrendszerhez való hozzáférés javítása, így az eszközöket valamennyi 

lakos térítés nélkül veheti igénybe nemre, felekezetre és etnikai vagy bármely hovatartozásra tekintet 

nélkül, így a beruházás megvalósítása erősíti a helyi közösség integrációját, nem közvetít hátrányos 

megkülönböztetést. A játszótér mindenki számára az egészségmegőrzéshez ingyenes mozgási 

lehetőséget biztosít és családbarát helyszínként funkcionál. 

A projekt elősegíti a 30 év alatti fiatalok településen történő letelepedését, javítja esélyegyenlőségüket 

azáltal, hogy a nagyvárosokban illetve a környékbeli településeken elérhető tárgyi közszolgáltatást 

Isztiméren is elérhetővé teszi. 

Míg jópár évvel ezelőtt több tucat üres, lakatlan ház állt, addig ma már nincs eladó, illetve hamar új 

vevőre talál az eladóvá váló ingatlan. Ezekbe az ingatlanokba jellemzően kisgyermekes családok 

költöznek be.  

A projekt elősegítette a környezet állapotának szebbé tételét, a tárgyi ingatlanon egy rendezett, kulturált, 

a kisgyermekes családok számára a szabadidő minőségi eltöltését elősegítő közösségi tér alakult ki. 

A játszótér területe szilárd burkolatú, sík járdán akadálymentesen megközelíthető. 

Az eszközök használata nem eredményez káros kibocsájtást és negatív környezeti hatást sem fejt ki sem 

a környezetre sem a használókra. Az önkormányzat vállalta, hogy a projekt gazdaként gondoskodik a 

vonatkozó környezet és természetvédelmi jogszabályok betartásáról, amennyiben környezeti kár 

keletkezett volna, megszüntettük volna, de nem keletkezett. A projekt közvetlenül elősegíti a társadalmi 

befogadás előmozdítását, a szegénység és bárminemű megkülönböztetés elleni fellépést erősíti. 

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság keretében a táblagenerátorral megtervezett EU-s tábla 

kihelyezésre került a játszótér jól látszó részén. A játszótér létesítéséről szóló fényképes tájékoztató az 

önkormányzat www. isztimer.hu  weboldalára feltöltötte. A tájékoztató tartalmazza a tájékoztatási 

kötelezettség útmutatóban meghatározott technikai és tartalmi elemeket.  

 

Isztimér, 2022. február 01. 

     Gömbösné Rostaházi Judit 

     Isztimér község polgármestere 


