
Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2018. október 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

93/2018. (X.31.) KT. határozata 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a műfüves labdarúgópálya használati 

rendjét 39/2018. (IV. 26.) KT. sz határozatban elfogadottak helyett jelen határozat az 1. sz. 

melléklet szerint fogadja el. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szőllős Sándor polgármester 

1. sz. melléklet 

 

BOCSKAIKERT MŰFÜVES 

LABDARÚGÓPÁLYA 

HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 

 

1. A pálya nyitva tartását Bocskaikert Községi Önkormányzat polgármestere, illetve az általa 

megbízott személy, pályafelügyelő határozza meg, ellenőrzi a használati rend betartását. Aki 

nem tartja be a műfüves pálya használati rendjét, az a pálya területéről kitiltható. 

2. A pályán történő futballozáshoz a pályafelügyelővel történő előzetes egyeztetés szükséges. 

 

3. A pályára csak műfüves pályacipőben, terem vagy tornacipőben lehet rámenni. TILOS A 

STOPLIS CIPŐ HASZNÁLATA! 

4. Tilos a pálya területén és a palánkon kívül 5 méteres közelben dohányozni, gyufát, cigarettát 

eldobni. 

5. Tilos a pálya területén enni, rágógumizni, azt eldobni. 

6. Tilos a pálya területére üveget bevinni. 

7. Tilos a pályára bármilyen hegyes, éles, vagy súlyos tárgyat bevinni. 

8. Tilos a pálya területére kutyát vagy más állatot bevinni. 

9. A pálya területére bemenni csak a kapukon keresztül, az ott kialakított ajtón szabad. 



10. A pályára történő belépés előtt a cipőt a rátapadt szennyeződésektől meg kell tisztítani.  

11. A pálya éjszakára zárva tart a környezet nyugalma, és esetleges rongálás elkerülése 

érdekében. 

12. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályát mindenki csak saját felelősségére használhatja 

közerkölcsöt nem sértő módon. A pálya és környéke térfigyelő kamerákkal felszerelt terület, az 

esetleges rongálás anyagi kártérítést von maga után a szabálysértési illetve a büntető eljáráson 

túl. 

13. A pályát tanítási időben a Hajdúböszörményi Tankerületi Központtal egyeztetten a 

mindennapos testnevelés feladat ellátás érdekében rendelkezésre bocsátja. 

14. A Pálya párás, nyirkos időben, hóesésben zárva tart. 

15. A Bocskaikerti Közhasznú Diáksport Egyesület a pályát térítésmentesen az alábbi 

időpontokban kizárólagosan használja: 

Hétfő:   16- 17.30 

Kedd:   16- 19.00 

Szerda:  16- 17.30 

Csütörtök:  16-17:30 

Péntek  16.30-18.00 

Nyitva tartás: 

Hétköznap: 7.00-21.00 

Hétvégén: 9.00 – 21.00 

Ünnepnap: ZÁRVA 

 

A pálya használati díja: 

Pályavilágítás nélkül (természetes fénynél): 3000 Ft/óra 

Pályavilágítással: 4000 Ft/óra 

A pálya foglalása: 

 

_________________ pályafelügyelőnél a ___________________-es telefonszámon a 

használatot 12 órával megelőzően. 

 



 

 

Bocskaikert, 2018. november 23. 

 

A kivonat hiteléül:  

 

________________________ 

Gonda Lajosné  

jegyzőkönyvvezető 

 


