
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 278/2007. (XII.13.) Kt. sz. határozat melléklete  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LITÉRI MŰFÜVES LABDARÚGÓ PÁLYA 

HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Litér Község Önkormányzata 

 
 

 

 

 

 

 

Záradék:  

Egységes szerkezetben Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 150/2013. (IX.19.) LKt. határozatával jóváhagyott 2. sz. módosításával. 

 
 



 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

Elérhetőség: 

1. A futballpálya címe: 8196 Litér, Petőfi Sándor utca 8. (562 hrsz.) 

 

Pálya ismérvei: 

1. Szabadtéri 20x40 méteres mesterséges megvilágítással ellátott műfüves futballpálya 

2. 50 mm-es szálhosszúságú műfű szőnyeg 

3. Két darab rögzített kézilabda kapu hálóval 300x200 cm 

4. Labdafogó háló 13x13 cm-es lyukosztással 

5. Pályát körülvevő 1,1 m magas focipalánk 

6. 16 db 400W-os fényvető esti megvilágításhoz 

7. 84 fős lelátó 

8. A futballpályához tartozó öltöző és mosdó a Litéri Református Általános Iskola 

tornaterem épületében található, amely a futballpályáról összekötő folyosón keresztül 

érhető el. 

9. Az iskola közintézmény. Az intézményben tartózkodó vendégekre vonatkoznak annak 

szabályai, melyet az SZMSZ és a Házirend tartalmaz. Az öltözőben való viselkedésért, 

annak rendeltetésszerű használatáért a bérlő csoport teljes anyagi felelősséget vállal. 

Ha rongálás, meghibásodás történt, azt a káresemény után a pályagondnoknak 

jelenteni kell.  

10. Labdáról a játékosoknak magunknak kell gondoskodniuk. 

 

Díjszabás: 

1. A futballpálya használati díját előre kell kiegyenlíteni. 

2. Akik folyamatosan használják a futballpályát és két hónapig rendesen fizettek előre, 

azoknak pályahasználat után utólag is lehetőségük van rendezni a futballpálya 

használatának díját.1 

3. A futballpálya használatáért fizetendő díj 3.000 Ft / óra + ÁFA. 

4. A pályát ingyenes használhatja: 

 A Litéri Református Általános Iskola diákjai az oktatási napok tanórái keretében. 

 A Fűzfői Atlétikai Klub szerdai napokon 16.00–18.00 óra között utánpótlás 

nevelés céljából.  

 A Litéri Sportegyesület szerdai napokon 19.00–20.00 óra közötti időszakban.2 
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 Munkanapokon szerda kivételével 16.00–17.00 óra között olyan csapatok, illetve 

vegyes csapatok, amelyekben a játékosok többsége litéri állandó lakcímmel 

rendelkező 18 év alatti diák (a kedvezmény igazolásához diákigazolvány 

bemutatása szükséges). Amennyiben a játékosok többsége 12 év alatti, akkor 

legalább 1 fő szülői felügyeletet biztosítaniuk kell a játékosoknak. 

 Szombatonként 10.00–12.00 óra között a helyi általános iskolás diákok.3 

 

Pályafoglalás: 

1. A futballpálya egész évben hétfőtől péntekig 08.00-20.00 óra között, szombaton 

08.00–16.00 óra között használható, kivétel vasárnap, munkaszüneti és ünnepnapokon. 

2. Iskolaszüneti napokon a futballpálya 08.00-16.00 óra között csak az intézmény 

engedélyével és felügyeletével használható.  

3. Téli időszakban a hóval fedett pályán, illetve olvadáskor, továbbá nagyon vizes, 

nedves pályán nem lehet játszani. 

4. Időpontot foglalni és a futballpálya használatának díját előre befizetni Litér Község 

Önkormányzatánál (8196 Litér, Álmos u. 37., Tel: 88/598-010) lehet ügyfélfogadási időben, az 

alábbi foglalt és szabad időpontok figyelembevételével: 

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 

08.00       

09.00       

10.00       

11.00       

12.00       

13.00       

14.00       

15.00       

16.00       

17.00       

18.00      

19.00      

20.00      

5. Amennyiben a pálya foglalója nem jelenik meg az előre foglalt időpontban, kizárható 

a továbbiakban a foglalási rendszerből. 
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08.00 – 16.00 

Litéri Református Általános Iskola 

16.00–18.00 

FAK 

16.00 – 17.00  Diákok 

19.00–20.00 

 LSE 

10.00–12.00  

Helyi 

diákok 

éalatt 

16.00 – 17.00  Diákok 



 

6. A pályához tartozó öltözőt és mosdót a bérlést megelőzően, illetve az azt követő 

15 percig lehet igénybe venni. 

7. A pályát a bérlés kezdetének időpontjában lehet elfoglalni és a bérlés végidőpontjában 

kell átadni a pályagondnoknak. 

 

Pályagondnokok: 

1. Munkanapokon 08.00–16.00 óra között Göndöcs Gábor. Tel.: 20/316-42-98 

2. Munkanapokon 16.00–20.00 óra között és szombaton 08.00–16.00 óra között 

Egyed Lajos. Tel.: 30/330-25-02 

 

Használati szabályzat: 

1. A pályán történő futballozáshoz a pályagondnokkal történő előzetes egyeztetés 

szükséges. 

2. Az öltöző nyitását és zárását, biztonságos őrzését a pályagondnok biztosítja. 

Kulcsaiért felel, azt másnak ki nem adhatja. 

3. A műfüves pályára kizárólag tiszta, ott a helyszínen cserélt, műfűre alkalmas cipőben 

(műfüves pályacipő, terem- vagy tornacipő) lehet rámenni. Tilos a stoplis cipő 

használata! 

4. A pálya és az intézmény egész területén dohányzás, szeszes ital fogyasztása nem 

engedélyezett. 

5. Tilos a pálya területén enni, inni, 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 szabad. 

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

érdekében. 

11. A pályán az esetleges rongálásért anyagi felelősséggel tartozik a pálya használója. 

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

közerkölcsöt nem sértő módon. 

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

 

 

Litér, 2013. szeptember 20. 

 

        …………………… 

    Szedlák Attila 

     polgármester 

                                                                                       Litér Község Önkormányzata 


