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ELŐTERJESZTÉS 
 

A fővárosi játszótéri illemhelyek hiánya miatt, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa által 
folytatott eljárás tárgyában OBH 3962/2007 számú jelentése, és kezdeményezése 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa törvényi felhatalmazás - 1993. évi LIX. törvény (Obtv.) 
16. § (1) bekezdése - alapján a fővárosi játszótéri illemhelyek hiánya miatt folytatott vizsgálatának 
megállapításait rögzítő 2009. május 29-én kelt OBH 3962/2007. számú jelentését küldte meg azzal, 
hogy a jelentésben foglalt kezdeményezését a T. Képviselőtestület tárgyalja meg. 
 
Tájékoztatom a T. Képviselőtestületet, hogy az állampolgári jogok országgyűlési biztosa a vizsgálati 
eljárásban 2007. október 31-én kel levelében, építésügyi jogszabályokra való hivatkozással kereste 
meg Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzőjét, hogy a 
játszóterek, valamint az ott található kötelezően kialakított illemhelyek számáról adjon tájékoztatást. 
A megkeresésére az Önkormányzat, mint a játszó- zöld, illetve közterületek tulajdonosának 
képviseletében a Polgármester úr tájékoztatta az állampolgári jogok országgyűlési biztosát azon 
álláspontjáról, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok nem tartalmaznak olyan rendelkezést mely 
szerint kötelező lenne minden játszótérhez illemhelyet, ivókutat illetve kézmosót létesíteni. A 
Polgármester úr továbbá javasolta, hogy amennyiben a játszótéri illemhelyek tárgyában a vonatkozó 
jogszabály módosítása, illetve jogalkotás során e feladat az önkormányzatokat terhelné, úgy az 
illemhely létesítéséhez a központi költségvetés biztosítson külön és kizárólagosan a feladat ellátáshoz 
szükséges forrást az Önkormányzat számára. 
 
A hivatkozott tárgyban elkészült jelentés megállapítja, hogy a játszóterek közelében a gyermekek 
számára alkalmas illemhelyek hiánya felveti a gyermek egészséges fejlődéséhez, illetve testi 
egészségéhez való alkotmányos jogának közvetlen veszélyét. 
Ennek érdekében az állampolgári jogok országgyűlési biztosa az Obtv. 21. § (1) bekezdése alapján 
kezdeményezte, hogy az Önkormányzat fontolja meg, hogy a közterületi illemhelyek létesítése 
érdekében együttműködést alakítson ki a Fővárosi Önkormányzattal. 
 
A jelentésben foglalt kezdeményezés alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. 
Képviselőtestület elé. 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta az 
állampolgári jogok országgyűlési biztosa OBH 3962/2007. számú jelentését. A jelentésben 
foglalt kezdeményezésnek nem látja akadályát abban az esetben, amennyiben a játszótéri 
illemhelyek létesítéséhez a központi költségvetés külön maradéktalanul biztosít forrást az 
Önkormányzat számára, és a jogszabály módosítás, illetve jogalkotás során az 
Önkormányzatnak kötelezően előírja e feladat ellátását.  

 
Budapest, 2009. június 16. 

Dr. Trippon Norbert 
 

Előterjesztést készítette: 
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