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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzata a 2021.-2022. téli időszakban Budapest 

Park területén (IX. Soroksári út 60.), a Kultúrpark Zrt-vel kötött együttműködés keretében hozta létre, 

a “Jégvilág” nevű 1300 négyzetméter felületű jégpályát. A különleges hangulatú jégpályának külön 

gyerek pályaszakasz és jégfolyosó is része volt.  

 

A Jégvilág megvalósítása és a korcsolyázási lehetőség kedvezményes biztosítása érdekében 

Önkormányzatunk és a Kultúrpark Zrt. együttműködési megállapodást és támogatási szerződést kötött. 

Ezek alapján 2021. december 3. és 2022. február 13. között a jégpályán ingyenes korcsolyaoktatást 

biztosítottunk a kerületi óvodások valamint általános iskolai és szakközépiskolai tanulók részére.  

 

A kizárólagos pályahasználattal járó hétköznap délelőttönkénti korcsolyaoktatáson így közel kétezer 

gyermek léphetett jégre. Számukra így a sportág alapjainak elsajátítása mellett a járványidőszakban is 

tartalmas kikapcsolódást és közösségi élményt biztosíthattunk. 

 

A gyermekek korcsolyaoktatását z általános iskolák és a középiskolák esetében egy fő oktatóval, míg 

az óvodák esetében két fő oktatóval biztosítottuk az FTC Icehockey Utánpótlás Kft.-vel kötött 

támogatási szerződés keretében. Az óvodás gyermekeket a jégpályára autóbusszal szállítottuk – ennek 

költsége összesen 515.620,- forint volt – és minden gyermek részére korcsolyát is biztosítottunk. A 

szülőket így tehermentesítettük a korcsolya megvásárlásának vagy bérlésének költségei alól, és 

lehetővé tettük, hogy a gyermekek családjuk szociális helyzetétől függetlenül megtanulhassanak 

korcsolyázni. 

 

A jégpálya használatának intézmények között rögzített ütemtervét, az osztályok/csoportok szállítását 

és a korcsolyaoktatást a Polgármesteri Hivatal sportreferense szervezte meg.  

 

A hétköznap délelőttönkénti kerületi diáksport használat mellett a nagyközönség hétköznaponként 

13:00 órától, hétvégenként 9:00 órától használhatta a Jégvilág pályáját. A Budapest Park 

hétköznaponként a jégpálya használatra 50%-os kedvezményt biztosított a kerületi lakosok részére, a 

téli szünet ideje alatt hétfőtől péntekig a belépő árát a kerületi lakosoknak 999,- Ft összegben határozta 

meg. 

 

A visszajelzések alapján a szülők, a gyermekek és kerületi lakosok örömmel éltek a 

korcsolyaoktatással és a kedvezményes korcsolyázási lehetőséggel. 

 

Budapest, 2022. szeptember 1. 

  Baranyi Krisztina s.k. 

  polgármester 

Mellékletek: 

 

1. számú melléklet – Támogatási szerződés, Kultúrpark Zrt. 

2. számú melléklet – Együttműködési megállapodás, Kultúrpark Zrt. 

3. számú melléklet – Támogatási szerződés, FTC Icehockey Utánpótlás Kft. 

4. számú melléklet – Megbízási szerződés, Rolling Eurobus Bt. 

5. számú melléklet – Kultúrpark Zrt. szakmai és pénzügyi beszámoló 
 


