CSALLÓKÖZARANYOS 2/2010. SZ.
ÁLTALÁNOS ÉRVENYŰ RENDELETE
Kóczán Mór Sportcsarnok üzemeltetési rendje
Csallóközaranyos 851 összeírási száma alatt, a 426/6 sz. parcellán
Csallóközaranyos község Községi Képviselő-testülete a Tt. 369/1990. sz. a községi
önkormányzatokról szóló törvény és későbbi módosításai és kiegészítései 6. § és 4. § 3.
bekezdésének h) pontja értelmében az alábbi általános érvényű rendeletet (későbbiekben csak
„ÁÉR“) hozta meg.
1. Cikkely
Bevezető rendelkezések
1. Csallóközaranyos község önkormányzata, mint a Kóczán Mór sportcsarnok
(Csallóközaranyos, 851, 426/6. sz. parcellán, Csallóközaranyos kataszteri területén,
Komáromi járás) (későbbiekben csak „sportcsarnok”) tulajdonosa köteles biztosítani a
sportcsarnok üzemeltetési és kezelési feladatait a Községi Hivatal által. A létesítmény
főfeladata a község és a község lakosai számára biztosítani a kulturális, sport és közösségi
életet.
A sportcsarnok használója az a személy, aki a sportcsarnok területén tartózkodik. Legyen
szó akár a Kóczán Mór Alapiskola óvoda diákjairól és alkalmazottjairól,
sportszövetségekről (SC SL Lodiar Zlatná na Ostorve, FK Zlatná na ostrove), akik ingyen
használják a sportcsarnokot, vagy azon személyekről, akik bérleti díj ellenében használják
a sportcsarnokot (Csallóközaranyos Árlistája alapján).
2. Csallóközaranyos község Községi Képviselő-testülete hagyta jóvá ezt az üzemeltetési
rendet a sportcsarnok számára azon céllal, hogy behatárolja a létesítmény feladatait és
használatának feltételeit.
3. A sportcsarnok üzemeltetési rendje a hatálybalépésének napjától kötelező érvényű
Csallóközaranyos minden alkalmazottja számára, akik részt vesznek a karbantartásában és
üzemeltetésében, továbbá minden természetes és jogi személy számára, akik akármilyen
módon használják ezen létesítményt.
2. Cikkely
Szervezés és irányítás
1. A sportcsarnok megbízott alkalmazottja a sportcsarnok kezelője, aki Csallóközaranyos
község önkormányzatának alkalmazottja.
2. A sportcsarnok kezelője felelős azért, hogy a létesítmény használata a megfelelőképp
legyen kihasználva összhangban a község által támasztott elvárásokkal. A kötelességei
főként:
 A létesítmény kezelőjének feladata, hogy egy időrendi beosztást készítsen a
létesítmény
érdeklődői
alapján
(Csallóközaranyos
területén
működő
sportszövetségek, lakosok és a községi igényei alapján, valamint a Kóczán Mór
Alapiskola és Óvoda javaslatának alapján),
 Biztosítani a létesítmény egyes részeinek üzemeltetését,
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Biztosítani az önkormányzat vagyonának védelmét és betartani a biztonsági és
higiéniai normákat,
 Biztosítani a létesítmény tisztességes karbantartását és takarítását,
 Évente a Községi Képviselő-testület számára leadni a létesítményben történő
tevékenységek jelentését.
3. A sportcsarnok több helyiségből áll:
 Sportpálya a tribünnel,
 Folyosó – 30. sz. zuhanyzó,
 Folyosó – 31. sz. zuhanyzó,
 Folyosó – 32. sz. toalett,
 Folyosó – 33. sz. toalett,
 18. sz. férfi zuhanyzó,
 19. sz. női zuhanyzó,
 20. sz. női toalett,
 21. sz. férfi toalett,
 Konyha,
 Konyha 2,
 Kóczán Mór klubterme,
 Folyosó – előcsarnok a büfével,
 Földszint – női toalett,
 Földszint – férfi toalett,
 Női öltöző,
 Öltöző – rehabilitációs helyiség,
 Öltöző 1,
 Öltöző 2,
 Raktárhelyiségek,
 A bíró szobája,
 Az edző szobája,
 Edzőterem,
 Tekepálya,
 14 szoba,
 A sportcsarnok kezelőjének irodája,
 A kezelő szolgálati lakása,
 Az edző szolgálati lakása.
3. Cikkely
A sportcsarnok ingóságai és ezek kezelése
1. A sportcsarnok ingóságai Csallóközaranyos község önkormányzatának a tulajdonát
képezik. Ezeknek az ingóságoknak a listája megtalálható a leltározási listában.
2. Az ingóságok a sportcsarnok kezelőjének és használói számára vannak fenntartva (SC SL
Lodiar Zlatná na Ostrove). Ezen vagyon típusok kezelését a Vagyon kezelés alapelvei
alapján vezetik.
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4. Cikkely
Üzemeltetési rendelkezések
1. A sportcsarnok kezelője a résztvevők javaslatára egy időrendi – edzési tervet dolgozhat ki
a létesítmény kihasználtságát illetően a Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda, valamint a
sportszövetségek számára, amelyek a következők:
SC SL Lodiar,
FK Zlatná na Ostrove,
Sportegyesületek a község területén belül és kívül.
2. A sportszövetségek kötelesek betartani a meghatározott időt, amelyben megegyeztek a
sportcsarnok kezelőjével. Az időrendi beosztást minden félévben aktualizálják, egyes
esetekben a sportszövetségek igényei szerint.
3. A sportcsarnok üzemeltetési ideje 09.00 – 22.00 óra között van. Ha a sportcsarnokot az
üzemeltetési rendben meghatározott résztvevők által nem kerül kihasználásra, akkor
abban az esetben a sportcsarnok más érdeklődők igényeire használható a sportcsarnok
kezelőjének beleegyezése által (bérleti díj ellenében Csallóközaranyos érvényes Árlistája
alapján). Konkrét időpontot a sportcsarnok kezelőjével telefonon vagy a Községi Hivatal
telefonján lehet egyeztetni. A sportcsarnok kezelőjének neve és telefonos elérhetősége
megtalálható a sportcsarnok információs tábláján.
4. Az üzemeltető fenntartja azt a jogát, hogy megváltoztassa a sportcsarnok üzemeltetési
idejét (például: takarítás, karbantartás, vagy javítások kivitelezése idején).
5. Cikkely
A sportcsarnok használati elvei
1. A sportcsarnokban szórakozási tevékenység lehetséges, ha Csallóközaranyos
önkormányzata erre engedélyt adott, és a tevékenység saját felelősségre történik! Ez a
rendelet nem akadályozza az üzemeltetési rend betartási kötelességet. A sportcsarnokban
megszervezett rendezvényekért, amelyet nem Csallóközaranyos önkormányzata szervezet,
teljes mértékben a rendezvény szervezője a felelős.
2. A sportcsarnok minden használója köteles betartani a sportcsarnok kezelőjének utasításait.
Az utasítások be nem tartása esetében a használó azonnal kitiltható a sportcsarnok
területéről. A sportcsarnok kezelőjének neve megtalálható a sportcsarnok információs
tábláján.
3. A sportcsarnok használója köteles úgy viselkedni, hogy ne okozzon sérülést másoknak, és
ne tegyen kárt az önkormányzat vagyonában. A használó teljes mértékben felelős az általa
okozott károkért.
4. Az üzemeltetési rend, biztonsági előírások be nem tartása esetében okozott károkért és
sérülésekért az a személy felel, aki elkövette ezeket, vagy törvényes képviselője, továbbá
köteles megtéríteni a felhasználás/bérlet alatt okozott károk összegét.
5. A sportcsarnok minden használója köteles betartani a higiéniai, tűzvédelmi és biztonsági
szabályokat.
6. Tilos kutyát vagy más állatot vezetni a sportcsarnok területére.
7. A sportcsarnok területén tilos görkorcsolyával és biciklivel közlekedni.
8. A sportcsarnok területén tilos dohányozni, alkoholos italokat fogyasztani, kábítószereket
és pszichotróp anyagokat használni.
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9. 15 évesnél fiatalabb személyek csak felnőtt kísérő kíséretében léphetnek a sportcsarnok
területére.
10. A sportcsarnok minden használója köteles a sportcsarnok területén rendet és tisztaságot
tartani.
11. A használó köteles a megfelelő sportcipőt használni (tilos használni: akármilyen típusú
foci cipőt, sáros vagy egyéb módon szennyezet cipőt).
12. A sportpálya területére tilos üveg eszközöket vinni (poharak, üvegek), vagy egyéb olyan
tárgyakat, amelyek a rendezvény résztvevőinek biztonságát veszélyeztetné.
13. A használó használatot követően köteles a létesítményt visszaszolgáltatni a sportcsarnok
kezelőjének, aki ellenőrzi a terület működőképességét és használhatóságát.
14. A sportpályán tilos ételeket és italokat fogyasztani.
15. A sportcsarnok területén lévő a nyilvánosság számára fenntartott higiénia helyiségeket a
használó köteles tisztán és rendezetten tartani.
16. A használók kötelesek odafigyelni a létesítmény rendjére és tisztaságára a létesítmény
egész területén, és takarékoskodni az energiával.
6. Cikkely
Záró rendelkezések
Ez az ÁÉR kötelező érvényű minden használó, látogató számára. Ezt az ÁÉR-t
Csallóközaranyos község Községi Képviselő-testülete hagyta jóvá 2010. március 2.-án,
45/2010 -14. sz. határozattal.

Ing. Eva Varjúová
a község polgármesternője
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