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TISZALÚCI HÍRMONDÓ

MEGNYITJUK TISZALÚC ÚJ SPORTPÁLYÁJÁT!

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata a pandémia idején fennálló mindenkori szabályok 
betartása mellett és annak maradéktalanul történő betartását kérve, a mai nappal megnyitja 
a nagyközség új, többfunkciós sportpályáját a sportolni vágyók előtt. 

Az általános iskola udvarán létesített sportpálya többféle sporttevékenységre alkalmas, 
amelyet legfőképpen kispályás labdarúgásra, kézilabdázásra és kosárlabdázására célszerű 
használni, de egyéb egyéni sportolási céllal is igénybe vehető. 

A sportpálya használatának rendje az alábbiak szerint alakul:

1. Az általános iskolai tanév során, a tanítási napokon 7.00- 16.00-ig kizárólag az általános 
iskola tanulói használhatják a tanórák/iskolai sportfoglalkozások keretében, pedagógus 
felügyelete mellett. 

2. Bárki számára bérelhető március 15 - november 15-ig:
• az adott tanév bármely tanítási munkanapján 16.00-22.00-ig;
• tanéven kívüli munkanapokon 9.00-22.00-ig;
• munkaszüneti napokon – szombaton 9.00-20.00-ig, vasárnap 13.00-18.00-ig.

Ünnepnapokon a sportpálya bérlésére nincs lehetőség, azt csak a tulajdonos önkormányzat 
külön engedélyével lehet igénybe venni, egyedi kérelem alapján. Külön engedélyhez kötött 
a sportrendezvények szervezése, megtartása is a sportpálya területén. 
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A pálya bérleti/használati díja:
1. Egyéni sportolás esetén 800 Ft/óra/fő - ebben az esetben egyidőben 4 fő 
    tartózkodhat a pályán;
2. Csapat 5000 Ft/óra/csapat - ebben az esetben maximum 25 fő tartózkodhat a pálya  
    területén;
3. A nézők az egyéni sportolóknak megállapított díj megfizetése mellett tartózkodhat 
    nak a pálya területén, kivéve a sportrendezvényeket (ebben az esetben a rendezvény  
    szervezője által megállapított díjat kell megfizetni).
 
A pálya használatát a bérleti/használati díj előzetesen történő megfizetését követően lehet 
megkezdeni, amelyre a használat időpontját megelőző munkanap 15.00-ig van lehetőség.
A bérleti/használati díj megfizetése történhet Tiszalúc Nagyközség Polgármesteri Hivatalá-
nak házi pénztárában (tel: +36-46/398-311) készpénzzel, valamint postai utalványon, 
továbbá az önkormányzat számlájára történő átutalással. A sportpálya területén bérleti/-
használati díj megfizetésére nincs lehetőség! A pálya használatáért az önkormányzatnak 
kauciót/biztosítékot nem kell fizetni, ellenben a gondatlanságból, vagy szándékosan okozott 
kárért a használót teljes anyagi felelősség terheli! A pályát a pályahasználati szabályzat sze-
rint lehet igénybe venni, amely a pálya oldalpalánkján kerül kifüggesztésre! A sportpálya 
területén és teljes környezetében tilos a szemetelés! A sportpálya és közvetlen környezetén 
kívül – az általános iskola udvarának egyéb területein – a sportpálya használója nem tartóz-
kodhat!  A sportpálya területére ételt és szeszes italt bevinni tilos!

A pálya felügyeletét az önkormányzat által megbízott pályagondnok látja el, akinek feladata:

• a pálya nyitása és zárása a használat megkezdése előtt és után 15-15 perccel;

• a bérleti/használati díj megfizetésének ellenőrzése;

• a pálya tisztaságának ellenőrzése; 

• a pálya világításának be- és kikapcsolása;

• szándékos, vagy gondatlan rongálások felmérése és a jegyzőkönyv felvétele;

A pályagondnok elérhetősége: +36-30/157-3966
A pályát mindenki a saját felelősségére használhatja, az esetleges balesetekből származó 
felelősséget - kivéve azt az esetet, ha a baleset előidézője bizonyíthatóan a pálya hibás 
tartozéka – az önkormányzat nem vállal.

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata nevében az új pályánkon jó sportolást, kellemes 
időtöltést és ehhez jó egészséget kívánunk!  


