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Tárgy: A Képviselő-testület 133/2011. (IV. 06.) számú határozatának hatályon kívül helyezése-a Jégcsarnok
hasznosítása
Előterjesztő:

Formanek Gyula alpolgármester

Készítette:

Borsa József irodavezető

Előzetesen tárgyalja:

Humán Ügyek Bizottsága

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 Képviselő-testület 133/2011. (IV. 06.) számú határozatának hatályon kívül helyezése a Jégcsarnok
hasznosítása érdekében.

Tisztelt Képviselő Testület!
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a 133/2011. (IV. 06.)
számú határozata alapján, - a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnáziumhoz tartozó Jégpálya működését
minden év május hó 2. napjától, október hó 1. napjáig szünetelteti.
A fenti határozathozatal után a Hoki Akadémia SE szakosztálya az önkormányzati tulajdonú Lobogó utcai
Jégcsarnok hasznosítására vonatkozó kérelemmel kereste meg Önkormányzatunkat. Ezt követően
megkezdődtek az egyeztető tárgyalások az önkormányzat, az intézmény és a sportegyesület között.
A Jégcsarnok működtetésének eddigi pontos költsége nem volt megállapítható, mivel a közüzemi mérők
teljes leválasztása nem volt megoldott.
A Weöres Iskola a Jégcsarnok üzemeltetése kapcsán a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan az alábbi
működtetési költségeket vázolta fel:
havi
Kiadások:
Bérek:
Személyi állomány
Közüzemi díjak:
Energia
Főtáv
telefon, Internet
Víz-csatorna
Kommunális hulladék száll.
Gyerekek szállítása:
Karbantartás, takarítás
Üzemanyag, traktorhoz:
Zenei jogdíj (Artisjus):
Egyéb kiadás:
Összes kiadás:

éves

10 hó

hó

8.196.000 Ft

12

8.400.000Ft
1.100.000Ft
163.800Ft
210.000Ft
91.000
3.200.000Ft
3.600.000Ft
99.900Ft
100.000Ft

12
12
12
12
9
8
9
9
9

hét

25.160.700

Bevételek (saját bevétel a működési hónapoktól függően): 12.000.000-13.400.000-Ft; amennyiben a Hoki
Akadémia ingyenes jégideje is fizetős lenne,ez plusz 3.600.000 Ft;) összesen 17.000.000-Ft.
Fentiek alapján a Jégcsarnok működtetését Önkormányzatunk 8,5-9.000.000 Ft-tal támogatná.
A tárgyalások alapján a felek megállapodtak abban, hogy a Jégcsarnok üzemeltetése továbbra is a Weöres
Iskola feladata marad, kiemelten a délelőtti tanórai keretben végzett korcsolya oktatás feladatának
elvégzésével. A tanítási órákon túli időszakban a Hoki Akadémia SE rendelkezik a szabad jégidő kapacitás
felhasználásával (utánpótlás nevelés, tanfolyami foglalkozások, amatőr csapatoknak jégfelület biztosítása). A
felek megállapodtak a bérleti díj mértékében, és az utánpótlás nevelés céljára díjmentesen igénybe vehető idő
mértékéről. A gazdaságosabb üzemeltetés érdekében a szerződő felek jelen bérleti szerződést a 2011/12-es
tanévben határozott időre, 2011. szeptember 01-től 2012. június 15-ig kötik meg.
Az oktatási intézményt érintő időtartamra szóló bérleti szerződés aláírására – tekintettel arra, hogy a
bérbeadás ideje az 1 évet nem haladja meg – az önkormányzat vagyonáról és vagyona feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 6/1997. (IV. 1.) számú önkormányzati rendelet 13.§ (6) bekezdés a.) pontja
alapján az iskola Igazgatója jogosult.
A szerződés abban az esetben köthető meg, ha a Képviselő-testület a 133/2011. (IV. 06.) számú határozatát
hatályon kívül kell helyezni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Budapest, 2011. augusztus 19.
Formanek Gyula s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a 190/2011. sz. előterjesztés alapján a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő Testülete 133/2011. (IV. 06.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
2. a 190/2011. sz. előterjesztés alapján a Lobogó utcai Jégcsarnok nyitva tartását a következő tanévben
2011. szeptember 01-től 2012. június 15-ig engedélyezi.
3. felkéri a polgármestert, hogy a következő költségvetés módosításakor az intézmény költségvetésének
módosítása során az előterjesztésben foglaltakat vegye figyelembe.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

