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Tárgy: Javaslat a korcsolyázás kőbányai lehetőségeinek 
kialakítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A korcsolyázás nemcsak egészséges, szórakoztató, hanem rengeteg képességet is fejlesztő 
sportolási és szabadidős tevékenység. Fejlesztő hatással van az egyensúly érzékelésére, a 
térérzékelésre, jótékonyan hat az idegrendszer fejlődésére. A tanulók a testnevelésórákon nem 
tapasztalt mozgással, játékokkal ismerkedhettek meg. A gyakorlatok végrehajtása, segíti a 
társakkal való együttműködést, a másik elfogadását. A korcsolyázás előnye, hogy kipróbálása 
a kevésbé aktív gyermekekkel is megkedveltetheti a sportolást. A korcsolyázás iskolai keretek 
között kitűnően hasznosítható a tömegsport keretein belül. 

Sajnos a kőbányai óvodásoknak, iskolásoknak kevés lehetőség nyílik korcsolyázásra. 

A Városligeti Műjégpálya évek óta felújítás alatt van, más jégpályák - Budapesti Kori 
Központ, Pesterzsébeti Jégcsarnok, Jégterasz, Megyeri úti Jégcsarnok, Budai Műjégpálya -
pedig nehezen megközelíthetőek intézményi keretek között. 

Az iskolák a korábbi évek során próbáltak korcsolyázásra lehetőséget biztosítani az udvaron, 
sportudvaron lelkes testnevelők, gondnokok, szülők közreműködésével. Az aszfalt, a műfűvel 
vagy műanyaggal borított sportpálya és az időjárás napjainkban már kizárják a házilagos 
megoldásokat. (A Keresztury Dezső iskola, az időjárástól függően, évek óta a teniszpályáján 
biztosít korcsolyázást lehetőséget.) Említésre méltó viszont, hogy a tornatermek kínálta 
lehetőséget kihasználva, több iskolában és óvodában is folyik görkorcsolya oktatás, ami 
alkalmas a korcsolyázás előkészítésére is. 

A kerületből kitekintve jó példa a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 
működtetésében lévő Jégcsarnok (1098 Budapest, Lobogó u. 7.), ahol a kerület minden 
általános iskolás gyermeke elsajátíthatja és megszeretheti a korcsolyázás alapjait a délelőtti 
szervezett tanórákon, és a hétvégi tanfolyamokon. A gimnázium tanulóinak sportolási 
lehetőséget biztosítanak a testnevelés órákon, segítik a jeges versenysportok utánpótlás 
nevelését, a felnőttek részére az amatőr sporton keresztül segítik az egészséges életmód 
kialakítását és kellemes szórakozást biztosítanak a "közönségkorcsolyázás" ideje alatt minden 
látogató számára. 

Több kerületben nyílik a téli hónapokra ideiglenes műjégpálya, melyek közül a legismertebb 
talán a Marczibányi Téri Művelődési Központ mellett található. Évek óta többször felvetődött 
Kőbányán is az a gondolat, hogy a kerületünk egy jól megközelíthető pontján kerüljön 
kialakításra egy műjégpálya. A téli szünetig rendelkezésre álló idő kevés, ezzel együtt 
indokoltnak tartom megvizsgálni még az idén ennek kialakításának a lehetőségét. 
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Hosszabb távon indokoltnak tartanám egy fedett, hosszabb ideig működő jégpálya kialakítását 
is, hiszen nagyon sokan járnak át a kerületből a Lobogó utcai pályára, ahol egyszerű 
körülmények között, de nagyon kedvező áron működtetik a pályát. (Egy régi használaton 
kívüli tanuszodából alakították át.) 

Az előkészített anyagok ismeretében az önkormányzat dönthet úgy, hogy saját maga 
üzemelteteti a korcsolyapályát, de dönthet úgy is, hogy ezt a lehetőséget vállalkozói alapon 
biztosítsa. 

Mindezen túl, javaslom, hogy az önkormányzat nyilvánítsa ki azt a szándékát, hogy egy 
görkorcsolyapályát is ki kíván alakítania 201 l-es esztendőben. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2010. november 4-ei ülése óta az Oktatási és 
Kulturális Főosztály, az Ifjúsági és Sport Főosztály és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. folytatta 
a korcsolyapálya előkészítő munkálatait. Kiválasztotta a helyszínt, árajánlatokat kért be és 
november 10-én négy előzetes árajánlatot adó céggel helyszíni bejárást is tartottak az SÍ 
területén. Az önkormányzati egyeztetéseken az a megoldás körvonalazódott, hogy mivel az 
SÍ a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kezelésében van, ezért a konkrét pályáztatást is ő 
bonyolítsa. 

A képviselő-testületi ülésen a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. helyszíni kiosztású anyagban 
tájékoztatja a képviselőket a további fejleményekről. 

Határozati javaslatok: 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy megfelelő ajánlat esetén, még ezen a télen a kerület 
egy jól megközelíthető pontján, egy ideiglenes, a téli hónapokban üzemelő jégpályát 
kíván kialakítani. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a korcsolyázás kialakításának 
lehetőségeit, költségeit és lehetséges helyszínét, és erről készíttessen előterjesztést a 
decemberi testületi ülésre 
Határidő: 2010. december 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: Révész Máriusz bizottsági elnök 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy hosszabb távon egy fedett jégpálya létrehozását is 
szükségesnek tartja. Egyben felkéri a polgármestert, hogy tegyen javaslatot ennek 
helyszínére, működtetési módjára. 
Határidő: 2011. március 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
A végrehajtás előkészítéséért Révész Máriusz 
felelős: bizottsági elnök 
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3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 201 l-es esztendőben egy görkorcsolyapályát is ki 
kíván alakítani Kőbányán. Egyben felkéri a polgármestert, hogy készítse elő a testület 
ehhez szükséges döntését. 

Határidő: 2011. március 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: Révész Máriusz 

bizottsági elnök 

Budapest, 2010. november 11. 
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Révész Máriusz 
bizottsági elnök 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 
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ÍJ Napirendi pont: 
Javaslat a korcsolyázás kőbányai lehetőségeinek kialakítására 

8/2010. (XI. 4.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
nyilvánítsa ki azt a szándékát, hogy megfelelő ajánlat esetén, még ezen a télen a 
kerület egy jól megközelíthető pontján, egy ideiglenes, a téli hónapokban üzemelő 
jégpályát kíván kialakítani. Egyben kérje fel a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a 
jégkorcsolyázás kialakításának lehetőségeit, költségeit és lehetséges helyszínét, és 
erről készíttessen előterjesztést a novemberi testületi ülésre 

9/2010. (XI. 4.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
nyilvánítsa ki azon szándékát, hogy hosszabb távon egy fedett jégpálya létrehozását is 
szükségesnek tartja. Egyben kérje fel a polgármestert, hogy tegyen javaslatot ennek 
helyszínére, működtetési módjára. 
Határidő: 2011. március 

10/2010. (XI. 4.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
nyilvánítsa ki azon szándékát, hogy a 201 l-es esztendőben egy görkorcsolyapályát is 
ki kíván alakítani Kőbányán. Egyben kérje fel a polgármestert, hogy készítse elő a 
képviselő-testület ehhez szükséges döntését. 
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