
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

 
         Iktató szám: Sz-380/2022. 

 

ELŐTERJESZTÉS 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság  

2022. november 16-i ülésére 
 
Tárgy:   Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Kultúrpark Zrt.-vel 
 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina polgármester 
 

Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 

 
Előzetesen tárgyalja:   - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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Tisztelt Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság!  

 
Mint az Önök előtt is ismert, Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzata a 2021.-

2022. téli időszakban, a 1095 Budapest Soroksári út 60. szám alatt található Budapest Park területén 

a Kultúrpark Zrt-vel közösen létrehozta az 1300 négyzetméter felületű jégpályát Jégvilág néven. A 

különleges hangulatú jégpálya külön gyermekek részére kialakított pályaszakasszal valamint 

hosszú jégfolyosóval egészült ki. 

 

A jégpályáról szóló tájékoztató előterjesztést a Képviselő-testület a 2022. szeptemberi ülésén 

megtárgyalta. A szeptemberi ülés költségvetési vitájában a „Jégpálya” elnevezésű költségvetési sort 

a Képviselő-testület az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság hatáskörébe 

rendelte. 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársai és Torzsa 

Sándor bizottsági elnök egyeztettek a Kultúrpark Zrt. vezetőivel a Jégvilág önkormányzati 

támogatásának lehetőségeiről a 2022/2023 téli szezonban. Az egyeztetésen Elnök úr képviselte a 

tájékoztató előterjesztés tárgyalásakor felmerült önkormányzati szempontokat.  

 

Az alábbiakban bemutatom a kialakított együttműködés sarkalatos pontjait. Véleményem szerint 

ezek kölcsönösen előnyös megállapodás lehetőségét, és a korábbi évhez képest a kerület lakosai 

számára sokkal nagyobb kedvezményeket, előnyösebb feltételeket biztosítanak. 

 

A Budapest Park koncepciója az előző szezonhoz hasonlóan az idei évben is hétköznapokra és 

kiemelt időszakokra (ünnepnapok, téli szünet, péntek, szombat, vasárnap) vonatkozik. A tervezett 

korcsolyázási szezon 2022. december 1 napjától 2023. január 31 napjáig tart.  

 

Tervezett nyitvatartás: 

 

Hétfő-kedd- szerda-csütörtök: 17:00-21:00 

Péntek: 17:00-22:00 

Szombat: 10:00-22:00 

Vasárnap: 10:00-21:00 

 

Az egyeztetések alapján az együttműködésben a Budapest Park vállalja, hogy: 

 

- hétfőtől-csütörtökig (nem kiemelt időszakban) a tavalyi szezonhoz hasonlóan minden 

délelőtt a ferencvárosi óvodák, iskolák részére ingyen biztosít karbantartott jégfelületet, a 

megfelelő méretű korcsolyákat és az üzemeltetéshez szükséges személyzetet; 

 

- a nem kiemelt időszakban hétfő-csütörtök között, a délutáni közönségjég ideje alatt, a 

ferencvárosi lakosság (maximum 150 fő/nap) kedvezményes áron válthat belépőt a 

Jégvilágba. A kedvezményes kerületi lakossági ár 299,- forint. (Lehetőség nyílik 

webshopos jegyvásárlásra is, de ebben az esetben a kedvezményes jegyáron felül további 

180 forint/jegy kezelési költséget kell megfizetni. Helyszíni jegyvásárláskor nincs kezelési 

költség); 
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- 6 éves kor alatt a Jégvilág látogatása ingyenes; 

 

- 2022. december 25-én 10-13 óra között a Jégvilágba történő belépés – a pálya kapacitásának 

mértékéig – minden ferencvárosi lakos részére ingyenes; 

 

- a nyári szezonban Kultúrpark Zrt. 3500 db belépőjegyet biztosít a ferencvárosi ifjúság 

számára, a Budapest Park előre meghatározott, nem kiemelt kategóriába tartozó 

rendezvényeire. 

 

A Jégvilág megvalósítása és a korcsolyázási lehetőség kedvezményes biztosítása érdekében 

javaslom, hogy Önkormányzatunk és a Kultúrpark Zrt. kössön együttműködési megállapodást és 

támogatási szerződés keretében támogassuk az idei korcsolyaszezonra is a Jégvilág megvalósítását 

és működtetését. Az együttműködési megállapodásban javaslom, hogy rögzítsük a Budapest Park 

fent bemutatott vállalásait. 

 

A minél szélesebb iskolai és óvodai csoportok korcsolyáztatása érdekében a költségvetés 

módosításánál 5.000.000,- forint összeggel javasoltam a 3412. számú „Sport és szabadidős 

feladatok” költségvetési sor megemelését. Ezzel az összeggel biztosítani tudjuk az iskolás és óvodás 

csoportok busszal történő szállítását az intézmények és a Budapest Park között oda-vissza, valamint 

szakképzett korcsolyaoktatók szerződtetését. 

 

Kérem a Bizottság tagjait, hogy támogassák javaslatomat és az idei évben is csempésszünk 

örömöt a gyermekek és a családok életébe.  

 

Budapest, 2022. november 7. 

 

Tisztelettel:        

 

 

 Baranyi Krisztina h. 

 polgármester 

 

 Reiner Roland s.k. 

                                                                                                       alpolgármester 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága úgy dönt, hogy: 

 

1.) támogatja a Kultúrpark Zrt.-ét a „Jégvilág” – Budapest Park területén, 2022. december 

1. és 2023. január 31. napja közötti – megvalósítása céljából az önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló rendelet 3411. számú „Jégpálya” költségvetési sora terhére 

20.000.000,- Ft összegben.  

 

Határidő: 2022. november 16. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti támogatási szerződés és 

a Kultúrpark Zrt. …/2022. sz. előterjesztésben meghatározott vállalásait tartalmazó 

együttműködési megállapodás megkötéséről. 

 

Határidő: 2022. november 30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 


