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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

A döntéshez egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen

Az előterjesztés rövid tartalma:

A  Ferencvárosi  Torna  Club  jégkorong  szakosztályának  kérelme  a  Lobogó  utcai  jégcsarnok 
üzemeltetésére.



       
Tárgy: Jégcsarnok 

üzemeltetése
                    

Tisztelt Képviselőtestület!

A Weöres  Sándor Általános  Iskola  és  Gimnázium Jégcsarnoka 2001.  december  19.-e  óta 
üzemel a József Attila Lakótelepen.
A létesítmény ars poétikája és alapvető céljai az alábbiakban foglalhatóak össze:

• A  kerületben  minden  általános  iskolás  gyermek  sajátítsa  el  és  szeresse  meg  a  
korcsolyázás alapjait, a délelőtti szervezett tanórákon és a hétvégi tanfolyamokon.

• A gimnázium tanulóinak sportolási lehetőséget biztosítsanak a testnevelés órákon.
• Segítse a jeges versenysportok utánpótlás nevelését.
• A  felnőttek  részére  az  amatőr  sporton  keresztül  segítse  az  egészséges  életmód  

kialakítását.
• Kellemes  szórakozást,  egészségmegőrző  szabadidős  lehetőséget  biztosítson  a  

"közönségkorcsolyázás" ideje alatt minden látogató számára.
A Jégpálya üzemeltetési költsége kb. évi 30 millió Ft összeget tett ki.

 Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros  Önkormányzatának  Képviselő  Testülete  a 
62/2011.  (III.02.)  számú  határozat  alapján,  a  Weöres  Sándor  Általános  Iskola  és 
Gimnáziumhoz tartozó Jégpálya működését minden év május hó 2. napjától, október hó 1. 
napjáig szünetelteti.

A  fenti  határozathozatalt  követően  a  Fradi  Hoki  Akadémia  az  önkormányzati  tulajdonú 
Lobogó utcai Jégcsarnok 2011. augusztus 1-től történő hasznosítására vonatkozó kérelemmel 
kereste meg Önkormányzatunkat.

A Fradi Hoki  Akadémia két évvel  ezelőtt  jött  létre  azzal a céllal,  hogy szervezett  keretek  
között,  széles  alapokra helyezve  szervezze meg a Ferencváros  jégkorong utánpótlását.  Az  
Akadémián magasan képzett szakemberek segítségével történik a gyermekek oktatása. Több  
iskolával  alakítottak  ki  munkakapcsolatot  annak  érdekében,  hogy  a  sport  és  a  tanulás  
összeegyeztethető legyen. Az Akadémia alapvető célja a széles alapokra helyezett utánpótlás-
nevelés,  ehhez  a  József  Attila  Lakótelepen  lévő  jégpálya  ideális  környezetet  biztosítana  
számukra.

A Fradi Hoki Akadémia az alábbi irányelvek alapján működtetné a Jégpályát:
- A kerületben minden általános iskolás gyermek sajátítsa el a korcsolyázás alapjait a délelőtti 
szervezett tanórákon;
-  A  kora  délutáni  órákban  helyet  biztosít  a  kerületi  gimnáziumoknak,  a  speciális 
olimpikonoknak, és a külsős tanfolyamoknak;
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- Elősegíti a jeges versenysportok utánpótlásának nevelését;
- Az egészséges életmód kialakításának elősegítése;
- Közönségkorcsolyázás biztosítása.

A Fradi Hoki Akadémia tervezett Jégpálya időbeosztása:

Hétköznap Program

8-14 óra Ingyenes óvodai-iskolai korcsolyaoktatás / heti 30 óra/
14-15 óra Speciális olimpikonok, középiskolák pályahasználata
15-16 óra Külsős tanfolyamok
16-18 óra Utánpótlás nevelés
18-22 óra Amatőr sport

Hétvége Program

8-9 óra Utánpótlás nevelés
9-11 óra Tanfolyamok
11-15 óra Közönségkorcsolyázás, ill. havonta 1 jégkorong torna
15-16 óra Amatőr sport
16-20 óra Közönségkorcsolyázás
20-22 óra Amatőr sport

Iskolai szünet Program

10-16 óra Közönségkorcsolyázás
16,30 – 18 óra Utánpótlás nevelés
18-22 óra Amatőr sport

A Fradi Hoki Akadémia az Önkormányzattól évi 12 millió Ft támogatási összeget kér a 
Jégcsarnok 11 hónapos üzemelésének biztosítására.

A Jégpálya működtetése kapcsán a Fradi Hoki Akadémia vállalja:

a) A Jégpálya folyamatos, egészéves működtetését (júliusi karbantartási szünettel);
b) Kerületi óvodások és általános iskolások korcsolyaoktatását;
c) Átveszi  a  Weöres  Sándor  Iskola  másfél  korcsolyaoktatói  státuszában  lévő 

pedagógusait;
d) Óvodások szállítását;
e) Szakmai felügyeletet;
f) Ferencvárosi gyermekek utánpótlás nevelését.

Az  általuk  küldött  tervezetben  nem  szerepel  ugyan,  de  javasoljuk,  hogy  a  délelőtti 
ingyenes  oktatáshoz  az  iskolás  gyermekek  szállítását  is  vállalja  fel  a  Fradi  Hoki 
Akadémia.

A Fradi  Hoki  Akadémia  az  önkormányzati  támogatás  és  a  tényleges  működési  költségek 
különbözetét saját bevételéből finanszírozza.
A  Jégcsarnok  üzemeltetési  feltételrendszerét  a  megkötendő  Üzemeltetési  Szerződés  fogja 
részletezni  és  pontosítani. A Jégcsarnok üzemeltetése  céljából  legfeljebb  évi  12 millió  Ft 



támogatási összeg biztosítható  Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatnak 
adott évi költségvetéséből.

A Humán Ügyek Bizottsága javasolja Képviselő-testületnek, hogy Polgármester Úr a Fradi 
Hoki  Akadémia  vezetőjével  az  Üzemeltetési  Szerződést  a  Képviselő-testület  határozata 
értelmében kösse meg.   

Budapest, 2011. június 24.
Illyés Miklós s.k.
Bizottsági elnök

Határozati javaslat:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Sz-…………../2011. sz. előterjesztés alapján:

1. Felkéri  Polgármester  Urat  a  Fradi  Hoki  Akadémia  vezetőjével  való 
egyeztetésre, valamint a vonatkozó szerződések előkészítésére a Lobogó utcai 
Jégcsarnok üzemeltetéséről; 

2. A Jégcsarnok üzemeltetése céljából legfeljebb évi 12 millió Ft támogatási összeg 
biztosítható  Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros  Önkormányzatnak 
adott évi költségvetéséből;

3. Felhatalmazza  Polgármester  Urat  a  Lobogó  utcai  Jégcsarnok  Üzemeltetési 
Szerződését  a  Fradi  Hoki  Akadémia  képviselőjével  2011.  augusztus  1-jei 
hatállyal az előterjesztésben foglaltak alapján kösse meg.

 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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