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KISZOMBOR 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 150/2017.(VIII. 29.) KNÖT 
határozatával döntött a 2017. május 26. napján átadott műfüves labdarúgó pálya szeptember 
hónaptól történő nyitvatartásáról.  
 

A Képviselő-testület a műfüves labdarúgó pálya nyitvatartását 2017. szeptember 1. napjától az 
alábbiak szerint határozta meg: 
 

Hétfő: 16.30-19.30 
Kedd: 16.30-19.30 
Szerda: 16.30-19.30 
Csütörtök: 16.30-19.30 
Péntek: 16.30-19.30 

 

A műfüves pálya használatának feltételeként meghatározásra került, hogy a két futballcsapat 
együttes létszámának legalább 10 főnek kell lennie, egyszerre ennél kevesebb személy azt nem 
veheti igénybe.  
 

A nyitvatartás meghatározásakor a Képviselő-testület figyelembe vette, hogy a pályát minden 
kedden, szerdán és csütörtökön 16.30-19.30 óra között a Kiszombori Községi Sportkör 
használta, ezért hétfőn és pénteken, valamint hétvégén délután kizárólag előzetes bejelentkezés 
alapján lehetett azt igénybe venni. 
 

Tekintettel arra, hogy a műfüves pályát a Kiszombori Községi Sportkör az idei évben is a fenti 
időpontokban veszi igénybe, 2018. szeptember 1-jétől a tavalyi évben meghatározott 
nyitvatartási rendet és használati feltételt javaslom elfogadásra. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztést megtárgyalni és a döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 

Kiszombor, 2017. augusztus 14.  
 

      Tisztelettel: 
 

         Szegvári Ernőné  
           polgármester 
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HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a kiszombori 
műfüves labdarúgó pálya nyitvatartásának meghatározása szeptembertől tárgyú előterjesztést 
és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiszombori műfüves 
labdarúgó pálya nyitvatartását 2018. szeptember 1. napjától az alábbiak szerint határozza meg: 
 

Hétfő: 16.30-19.30 
Kedd: 16.30-19.30 
Szerda: 16.30-19.30 
Csütörtök: 16.30-19.30 
Péntek: 16.30-19.30 

 
A Képviselő-testület a műfüves pálya használatának feltételeként rögzíti, hogy a két 
futballcsapat együttes létszámának legalább 10 főnek kell lennie, egyszerre ennél kevesebb 
személy azt nem veheti igénybe.  
 
A műfüves pályát minden kedden, szerdán és csütörtökön 16.30-19.30 óra között a Kiszombori 
Sportkör használja, hétfőn és pénteken, valamint hétvégén délután kizárólag előzetes 
bejelentkezés alapján lehet a pályát igénybe venni. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Irattár 
 
 
 
 
 
 


