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Tárev: Önkormányzati műjégpálya 
létesítéséről és üzemeltetéséről 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kerületünk kiemelt figyelmet fordít a lakosság sportolási és szórakozási feltételeinek 
biztosítására. Az elmúlt években számos ilyen témájú örömteli fejlesztés valósult meg, 
azonban sajnos a kerületi gyermekeknek (és felnőtteknek!) egyelőre nem vált elérhetővé 
szűkebb lakókörnyezetünkben egy ingyenes jégpálya. 

Pedig a korcsolyázás egészséges és szórakoztató, sőt rengeteg képességet is fejleszt 
(egyensúly- és tér-érzékelés) továbbá segíti az idegrendszer fejlődését is. Iskolai keretek 
között pedig a tanulók a tornaórákon nem tapasztalt mozgással, játékokkal ismerkedhetnek 
meg. illetve elősegíti a társakkal való együttműködést, csapatmunkát is. A korcsolyázás 
egyértelmű előnye, hogy a kevésbé aktív gyermekekkel is megkedveltetheti a sportolást; 
kitűnő tömegsport is. 

Felmerülhet persze, hogy a Naplás-tó - megfelelő jégpáncél esetén - alkalmas terület a 
korcsolyázás szerelmeseinek és nem szükséges mesterséges jégpálya kialakítása. Ez azonban 
téves, hiszen a korcsolyázás jelenleg tiltott az állóvízen illetve az időjárási viszonyok miatt -
az enyhe telek miatt különösen - rendkívül bizonytalan is a használhatósága. A Naplás tó 
népszerűsége alapján is egyértelmű azonban, hogy a lakosság vágyik a korcsolyázási 
lehetőségekre! 

Lényegében mindegyik közeli kerület - önkormányzati és/vagy magánüzemeltetésében -
létesített korcsolyapályát: Zugló - Bosnyák téri pálya, Kőbánya - Polgármesteri Hivatal előtt 
és Újhegyi uszoda udvarán, Újpalota - Ázsia center területén továbbá számos ingyenes 
korcsolyázási lehetőség van még a fővárosban (Várkert Bazár, Bálna (volt CET) terasza, 
Bazilika, Aquincum, MüPa, stb). 



A 2016-os év folyamán, kezdeményezésemre megkezdődött ugyan a jégpálya létesítésének 
előkészítése, sőt még költségvetési átcsoportosítás is történt a tárgyban, azonban a folyamat 
megrekedt. Jelen előterjesztés célja, hogy a képviselőtestület részéről egyértelmű 
elköteleződést jelentsen, annak érdekében, hogy 2017 adventjére kerületünkben is létesüljön 
ingyenes műjégpálya. 

A tervezett műjégpálya lényeges jellemzői: 

(1) A lehetséges helyszínek előzetes felmérését követően a Polgármesteri hivatallal 
szemközti parkban, a Szent István szobor előtti/körüli díszburkolatos tér megfelelőnek 

(2) Az új jégpálya, advent első hétvégéiétől 2018. január 15-ig üzemelne, minden nap. 8-
20 között (igény esetén pénteken/szombaton akár 22-ig). 

(3) Figyelembevéve a terület adottságait mérete kb. 12.5m * kb. 20m. 

(4) A pálya tartozékai lennének továbbá egy melegedő sátor, korcsolya-kölcsönző és -
élező, illetve büfé is. 

(5) Az üzemeltetéshez napközben 1 fő pályafelügyelő és 1 fő biztonsági őr, míg éjszaka 2 
fő biztonsági őr szükséges. 

A pálya létesítése és üzemeltetése egyaránt megoldható kizárólag önkormányzati 
erőforrásokkal illetve részben vagy teljes egészében külsős cég által, vállalkozói alapon is. 
Javaslom, hogy - tekintettel arra a kivételes lehetőségre, hogy a kerület tulajdonában van egy 
(tavaly üzemeltethetőség szempontjából bevizsgált és erre alkalmasnak minősített) 
műjégpálya - mind a létesítés (a Kulturális és sport-bizottság felügyelete mellett) mind az 
üzemeltetés önkormányzati (a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet bevonásával) alapon 
történjen. 

A jégpálya mellé javasolt további létesítmények, programok: 

(1) a területen felállításra kerülhet a „Kertváros karácsonyfája", 

(2) néhány elárusító faházban, a kerület kézművesei árusíthatják termékeiket (ingyenes 
vagy kedvezményes bérleti díjért) 

(3) kézműves foglalkozások szervezhetőek (pl.: evertvaöntés, papírmerítés, stb.) 

(4) az adventi vasárnapokon a kerületünk egy-egy oktatási intézményének kórusa adhat 
hangversenyt 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozatok 
elfogadására! 

bizonyult. 
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Határozati javaslatok: 

(1) Budapest Főváros XVL kerület Önkormánvzat Képviselő-testülete 
kinyilvánítja azon elkötelezett szándékát, hogy a Sashalmi parkban, a 
Szt. István szobor körüli díszburkolatos területen 2017. adventi 
időszakában műjégpálya létesüljön. 

(2) Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete a 
korcsolyapálya létesítésére a 2017. évi költségvetésében, a beruházások 
között külön soron korcsolyapálya kiépítésére 10.000 E forintot 
elkülönít (forrása: „fejlesztési céltartalék"). 

Felelős: Kovács Péter polgármester 
Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet I. 

számú módosításakor, de legkésőbb 2017. 
április 15. 

(3) Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete 
felkéri a Szász József alpolgármestert, hogy dolgozza ki a 
korcsolvapálya és tartozákai- jelen előterjesztésben foglaltak szerinti -
kialakításának, működtetésének pontosan módját. 

Felelős: Szász József alpolgármester 
Határidő: 2017március22.-iKTülés 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

(4) A műjégpálya és az ahhoz kapcsolódó létesítmények, programok 
megvalósulát a Kulturális és sportbizottság felügyeli. 

Felelős: a Kulturális és sportbizottság elnöke 
Határidő: folyamatos 

(5) Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete 
utasítja a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet vezetőjét, hogy a 
nyitvatartási időszakban gondoskodjon a pálya üzemeltetéséről, 
felügyeletéről. 

Felelős: a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 
vezetője 

Határidő: folyamatos 

(elfogadásuk egyszerű szótöbbséget isénvel) 

Budapest, 2017. január 5. 

Vajda Zoltán 

képviselő 

I I * - /• Láttam: , / 

Ancsin Laszlo 

jegyző 
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