
Tisztelt Lakosság! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 118/2020. (VIII. 25.) KNÖT. 
határozatával a kiszombori műfüves labdarúgó pálya nyitvatartását minden év 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 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. 
 
Klonka Istvánné 30/349-0358 
 
A Képviselő-testület a műfüves pálya használatának feltételeként rögzítette, hogy a két 
futballcsapat együttes létszámának legalább 10 főnek kell lennie, egyszerre ennél kevesebb 
személy azt nem veheti igénybe.  
 
A műfüves pályát nyitvatartási idő alatt mindenki saját felelősségére, az alábbi szabályok 
betartása mellett használhatja: 
 
1. A pálya területére bemenni csak a kapukon keresztül, az ott kialakított ajtón szabad. 
2. A pályára lépéskor váltócipő használata kötelező, a pályát csak műfüves pályacipőben, 
tornacipőben vagy teremcipőben lehet használni, a gumistoplis- és éles cipő használata tilos! 
3. Mielőtt a pályára lép, tisztítsa meg cipőjét a rátapadt szennyeződésektől! 
4. A nézők, érdeklődők a műfüves területen kívül, ill. a palánkon kívüli területen 
tartózkodhatnak! 
5. Tilos a pálya területén enni, rágógumizni, napraforgót, tökmagot stb. fogyasztani vagy a 
pályát egyéb módon beszennyezni.  
6. Tilos alkohol vagy drog hatása miatti bódult állapotban a pályára lépni! 
7. Tilos a pálya területére üveget, bármilyen hegyes, éles vagy súlyos tárgyat bevinni! 
8. A pálya teljes területén és a palánkon kívül 5 méteres körzeten belül tilos dohányozni, gyufát, 
cigarettát eldobni! 
9. Kérjük, hogy a szemetet a kihelyezett szemetesekbe tegyék! 
10. A műfüves pályára háziállatot bevinni tilos! 
11. A pálya éjszaka zárva tart a környezet nyugalma, és az esetleges rongálás elkerülése 
érdekében. 
 
Nyitvatartási időn kívül a műfüves pálya nem használható! A műfüves pálya használatát a 
pályagondnok felügyeli. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a műfüves pálya használatát 
Kiszombor nagyközség lakossága részére ingyenesen biztosítja. 
 



A műfüves pályán kívül a sportpályán lévő edző pálya előzetes bejelentkezés nélkül, szintén 
ingyenesen használható.  
 
Tájékoztatjuk továbbá Önöket arról is, a sportpálya bekerítése megtörtént, azonban a Kölcsey 
utca felől lévő nagykapu, illetve a Mező utca felőli kiskapu nincs bezárva, ezért a sportpályára 
ezeken a kapukon keresztül be lehet menni. Kérjük Önöket, hogy kizárólag ezeken a kapukon 
keresztül közlekedjenek és a sportpálya elhagyásakor szíveskedjenek a kapukat becsukni.  
 
 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
 

 


