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Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022.(XII.9.) önkormányzati rendelete a 

a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 

28/2021.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) 

bekezdésben foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 

28/2021.(X.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. és 2. sz. melléklete helyébe e 

rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete lép. 

 

2. § 

 

A R.  e rendelet 1. sz. függeléke szerinti, játszótereket és sportpályákat felsoroló 1.sz. 

függelékkel egészül ki. 

 

3. § 

 

A R. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2)E rendelet mellékletei és függeléke: 

a) 1.sz. melléklet: A Corvin utcai Sportcentrum Házirendje 

b) 2.sz. melléklet: Házirend az önkormányzati fenntartású játszóterekre és sportpályákra 

c) 1.sz. függelék: önkormányzati fenntartású játszóterek és sportpályák felsorolása” 

 

4. § 

 

E rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba. 

 

 

Szada, 2022. december 8. 

 

 

Pintér Lajos Dr. Finta Béla 

polgármester jegyző 

 

Közzétételi záradék: 

 

Ezt a rendeletet 2022. december 9. napjától közzétettem.  

 

Szada, 2022. december 9. 

 

 

Dr. Finta Béla 

jegyző 
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…/2022.(XII.9.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete 

 

 

 

1.sz. melléklet a 28/2021.(X.1.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 A CORVIN UTCAI SPORTCENTRUM HÁZIRENDJE 
 

 

Nyitvatartási Idő: 

Nyáron (április 1. – szeptember 30.), minden nap: 7:00-21:00 

Télen (október 1. – március 31.), Minden nap: 7:00-18:00 

 

 

1. A Sportcentrumot a meghatározott nyitvatartási időben lehet látogatni és használni, 

amennyiben a kedvező időjárási feltételek adottak. 

2. A Sportcentrumon kívül eső élőfüves és műfüves pályákat használni kizárólag az 

Üzemeltető előzetes jóváhagyásával, telefonos egyeztetés után lehet.  

3. A Sportcentrumban található játszóeszközök gyermekek számára készültek, a 

játszóeszközöket kizárólag a 2-14 éves korosztály használhatja. Kivétel ez alól a 

kondipark eszközei, illetve a szabadidőpark területén található labdajátékok 

számára kialakított pályák, amelyek korhatár nélkül használhatóak. 

4. A Sportcentrumban tartózkodó gyerekek testi épségének védelme a szülők, illetve 

a kísérők feladata, az Üzemeltető felügyeletet nem biztosít, a helytelen 

használatból származó károkozásért a károkozók felelősségre vonhatóak. 

5. A sportpályákat, illetve a játszótéri eszközöket rendeltetés-szerűen kell használni 

úgy, hogy a használat mások testi épségét ne veszélyeztesse. A szabadidőparkot és 

a játszótéri eszközöket, azok berendezéseit, valamint a növényeket rongálók 

anyagi felelősséggel tartoznak, az okozott kárért az Üzemeltető eljárást 

kezdeményezhet ellenük. 

6. Fertőző beteg nem látogathatja a játszóteret. 

7. A hulladékokat a Sportcentrum területén található hulladékgyűjtőkbe kell 

elhelyezni. Használt pelenkát kérjük ne helyezzenek a hulladékgyűjtőbe, azt 

vigyék haza! 

8. Üveg, valamint sérülést, balesetet okozó tárgyak bevitelét kerüljék a gyerekek testi 

épségének megóvása érdekében! 

9. A Sportcentrum területére behozott játékokért, tárgyakért felelősséget nem 

vállalunk. 

10. Kérjük látogatóinkat, hogy az ivócsapokat rendeltetés-szerűen használják!      

11. A Sportcentrum egész területére – beleértve a szabadidőparkot, a játszóteret, az 

élőfüves, illetve műfüves pályákat – kutyát vagy más állatot bevinni TILOS!            

12. Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyen lehet, mely a sportbüfé teraszán 

található. A Sportcentrum többi területén dohányozni, alkoholt fogyasztani és 

tudatmódosító szereket használni TILOS! 

13. A Sportcentrum területére kerékpárral, rollerrel vagy motorkerékpárral érkezők 

számára tárolóhelyek kerültek kialakításra, melyek használata kötelező! 

14. A Sportcentrum területén járművel (például kerékpár, roller, görkorcsolya, 

segway, motorkerékpár stb.) közlekedni TILOS! 
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15. Amennyiben valamelyik játékeszközön hibát, rongálódást észlel, kérjük jelezze a 

Sportcentrum illetékese felé.   

16. A szabályok megszegése, be nem tartása esetén a Sportcentrum illetékese a 

területről kitilthatja a szabálysértőt, szabálysértőket! 

 

A Sportcentrum területére belépő személyek jelenlétükkel elfogadják a Házirend szabályait. 

 

 

A Sportcentrum üzemeltetője: Szada Nova Nonprofit Kft. 

Az Üzemeltető megbízottjának telefonszáma: +36 70 338 5652 

 

Segélyhívó telefonszám: 112 
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…/2022.(XII.9.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete 

 

2.sz. melléklet a 28/2021.(X.1.) önkormányzati rendelethez 

 

HÁZIREND 
a 28/2021.(X.1.) önkormányzati rendelet 1. sz. függelékében felsorolt 

önkormányzati fenntartású játszóterekre és sportpályákra 
 

NYITVATARTÁSI IDŐ: 

ÁPRILIS 1. – SZEPTEMBER 30. KÖZÖTT- NAPONTA: 7:00-21:00 

OKTÓBER 1. – MÁRCIUS 31. KÖZÖTT - NAPONTA 7:00-18:00 

 

1. A játszótereket és sportpályákat (a továbbiakban együtt: létesítmények) térítésmentesen, a 

megjelölt nyitvatartási időben lehet látogatni. Műfüves pálya esetén tiszta sportcipő 

használata kötelező, a pálya borítására tilos minden olyan lábbelivel, egyéb eszközzel 

rámenni, amely a pályaburkolatot felsértheti. 

2. Fertőző beteg nem látogathatja a létesítményt. 

3. A játszótéren található játszóeszközöket kizárólag az adott eszközön feltüntetett 

korcsoportba tartozó gyermekek használhatják. 

4. A létesítményt és a játszótéri eszközöket mindenki saját felelősségére használhatja. 

5. A létesítményt10 éven aluli gyermek kizárólag felnőtt kísérővel látogathatja, a gyermekek 

testi épségének védelme a szülők, kísérők feladata. 

6. A létesítményt – ideértve a játszótéri eszközöket is – rendeltetés-szerűen kell használni 

úgy, hogy a használat mások testi épségét ne veszélyeztesse. A létesítmény eszközeit, 

valamint a növényzetet megrongálók anyagi és büntetőjogi felelősséggel is tartoznak az 

általuk okozott kárért. 

7. Kérjük, fokozottan ügyeljenek a létesítmény állapotára, valamint környezete tisztaságára. 

Használják a hulladékgyűjtőket! A létesítményen és annak környezetében bármilyen 

hulladékot eldobni TILOS! 

8. A létesítmény területétől számított 150 méteren belül dohányozni, alkoholt és 

tudatmódosító szert fogyasztani TILOS! 

9. A létesítmény területére tűz- és balesetveszélyes tárgyakat (gyufa, üveg, szúró- és 

vágóeszközök stb.), továbbá kutyát vagy más állatot bevinni TILOS!  

10. A létesítményre behozott értéktárgyakért, az esetlegesen otthagyott, elhagyott játékokért, 

ingóságokért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. 

11. A játszótér eszközei megfelelnek a minősítési és biztonsági követelményeknek. A nem 

rendeltetésszerű használatból eredő balesetekért, sérülésekért az Üzemeltető felelősséget 

nem vállal. 

12. Kérjük látogatóinkat, hogy az ivókutat rendeltetés-szerűen és takarékosan használják! 

 

A létesítmény területére belépő személyek jelenlétükkel elfogadják a Házirend 

szabályait. 

 

A létesítmény üzemeltetője: Szada Nova Nonprofit Kft. 

Az Üzemeltető megbízottjának telefonszáma: +36 70 338 5652 

 

A Fenntartó megbízásából és felhatalmazásával tevékenykedő közterület-felügyelő a 

Házirend előírásainak betartatása érdekében intézkedni jogosult. 

Szada közterület-felügyelőinek elérhetőségei: +36/30 208 18 55, +36/70 396 28 02 

 

Segélyhívó telefonszám: 112 
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…/2022.(XII.9.) önkormányzati rendelet 1. sz. függelék 

 

 

1.sz. Függelék a 28/2021.(X.1.) önkormányzati rendelethez 

 

Önkormányzati fenntartású játszóterek és sportpályák felsorolása 

 

Hrsz: Cím: A létesítmény funkciója: 

168/4 Jókai köz műfüves sportpálya 

2755 Dózsa György út 

(Rózsa utca és Tavasz utcai sarkán) 

betonozott futball- és 

kosárlabda pálya 

790/10 Szőlőhegy játszótér 
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I N D O K O L Á S 

 

Általános indoklás 

 
Szada Nagyközség Önkormányzat Sportfejlesztési koncepciójának elfogadása nyomán szükségessé 

vált a rendelet mellékletét képező játszótér-házirendekben a játszóterek üzemeltető-változásának 

feltüntetése, valamint a rendelet hatályának kiterjesztése minden szadai játszótérre és sportpályára. 

 

Részletes indoklás 

 

1 – 3. §-hoz 

 

Módosító és kiegészítő rendelkezéseket tartalmaz. 

 

2.§-hoz 

 

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

 

 

 

 

Előzetes hatásvizsgálati lap 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

Társadalmi, gazdasági, hatások 

 

- nem releváns 

 

Költségvetési hatása: - 

 

Környezeti és egészségügyi következmények: - 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: - 

 

Egyéb hatása: nincs 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

- személyi: rendelkezésre áll 

- szervezeti: rendelkezésre áll 

- tárgyi: rendelkezésre áll 

- pénzügyi: rendelkezésre áll 

 

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: - 

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 

61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.  

 


