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Műfüves Labdarúgó Pálya 

Használati Szabályzata 

 

Elérhetőség: 

1. A futballpálya címe: 3792 Sajóbábony, Borostyán Mihály Sportközpont (820. hrsz.) 

 

Pálya ismérvei: 

1. Szabadtéri 20x40 méteres mesterséges megvilágítással ellátott műfüves futballpálya 

2. 48 mm szálhosszúságú műfű szőnyeg 

3. 2 db 3x2 méteres rögzített kapu hálóval 

4. Labdafogó háló 10x10 cm-es lyukosztással 

5. Pályát körülvevő fix palánkrendszer 

6. 4 db 600 W- os fényvető esti megvilágításhoz 

7. Labdáról a játékosoknak maguknak kell gondoskodnia 

Díjszabás: 

1. A futballpálya használati díját előre kell kiegyenlíteni. 

2. A futballpálya használatáért fizetendő díj 3.000 Ft/óra 

   Világítás igénybevétele esetén 3.500 Ft/óra 

3. A pályát ingyenesen használhatja (kivétel a Bozsik Program esetén): 

-  A Deák Ferenc Általános Iskola diákjai kedden, csütörtökön 8,00 – 12,00 óráig, tanóra 

keretében. 

-  A Sajóbábonyi Vegyész Sportegyesület 

-  Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyhába járó gyerekek szerdán 8,00 – 12,00 

óráig. 

 

 

Pályafoglalás: 

 

1. A futballpálya nyitvatartása:  

Március 1-től október 31-ig: hétfőtől-szombatig 12.00 - 21.00 óra között. 

Az év többi hónapjában 12.00 - 20.00 óra között.  

Kedd - Csütörtök 15.00-20.00 óra között az Ifi - és Felnőtt labdarugó csapat.  

 

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

nem lehet játszani. 

 

3. Időpontot foglalni két nappal az igénybevétel előtt - ünnepnapok kivételével - a Déryné 

Szabadidőközpont és Városi Könyvtár igazgatójával történő előzetes egyeztetés alapján lehet, a 

vele kötött bérleti szerződés aláírásával, számla ellenében. Vasárnap a pálya zárva van. A 

futballpálya használatának díját előre kell befizetni a Déryné Szabadidőközpont és Városi 

Könyvtárban (3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.  Tel: 46/549-378) hétfőtől- péntekig nyitvatartási 

időben, a foglalt és szabad időpontok figyelembevételével.  
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4. Amennyiben a pálya bérlője nem jelenik meg az előre foglalt időpontban, kizárható a 

továbbiakban a foglalási rendszerből. 

5. A pályát a bérlés kezdetének időpontjában lehet elfoglalni és a bérlés végidőpontjában kell átadni 

a Déryné Szabadidőközpont és Könyvtár vezetőjének. 

 

Használati szabályzat: 

 

1.  A pályán történő futballozáshoz a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár igazgatójával 

történő előzetes egyeztetés szükséges.  

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

pályacipő, terem- vagy tornacipő) lehet rámenni. Tilos a stoplis cipő használata! 

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

engedélyezett. 

4. Tilos a pálya területén enni, rágógumizni, szemetelni. 

5.  Tilos a pálya területére üveget bevinni. 

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

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

8.  A pálya területére bemenni csak a kapukon keresztül szabad. 

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

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

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

közerkölcsöt nem sértő módon.  

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

13.  Kamerával megfigyelt terület ! 

 

 

Sajóbábony, 2018. október 30.  

 

 

  

Dr. Szilva István sk. 

polgármester 

 

 

Záradék: A Szabályzatot Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 30. 

napján megtartott ülésén a 154/2018. (X.30.) számú határozatával fogadta el. 

 


