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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dombóvár idén ünnepli várossá avatásának 50. évfordulóját, azonban az ünnepi évet 

jelentősen befolyásolja a koronavírus-fertőzés világméretű terjedése. A járvány miatt az 

idei évre tervezett rendezvények csupán kis része valósulhatott meg. Bízva abban, hogy 

a járványügyi helyzet lehetővé teszi, önkormányzatunk az adventi időszakra egy mobil 

jégpálya létesítését tervezi. 

 

A tervek szerint a jégpálya kialakításával a városi óvodások, általános iskolai tanulók, 

illetve középiskolások számára ingyenes korcsolyázási lehetőséget tudnánk biztosítani 

intézményileg szervezett formában, a dombóváriak és a környező településen élők 

kedvező árú belépő árakat tudnának igénybe venni. Emellett az adventi időszakban a 

vásár központi szereplőjévé válhatna a jégpálya, így a többi rendezvény is sikeresebb 

lehet.  

 

A jégpályát lehetőség esetén a Tinódi Ház előtt, ha pedig ott szűkös lenne, akkor a ház 

mögötti parkolóban helyeznénk el advent első vasárnapjától 2021. január végéig.  

 

Az önkormányzat indíkatív jelleggel kért ajánlatot olyan cégtől, amely nem csak bérbe 

adja és felépíti a jégpályát, hanem komplex üzemeltetési rendszert és karbantartást is 

biztosít. Ezek alapján egy 250m2-es jégpályában indokolt gondolkodni, a várható 

összköltség nagyjából bruttó 14.000.000 Ft. 

 

Olyan fizetési megoldást indokolt preferálni, hogy a költségek fele-fele arányban a 

2020-as és 2021-es költségvetést terheljék.  

 

A tervezett jégpálya a Tinódi Ház előtt vagy a Ház mögötti parkolóban lenne elhelyezve 

advent első vasárnapjától 2021. január 31-ig az alábbi nyitvatartási renddel:  

• hétköznaponként 9-14 óra között a dombóvári nevelési-oktatási intézmények 

számára térítésmentesen lenne használható, 

• hétköznaponként 17-20 óra között, valamint hétvégén 9-14 óra és 17-20 óra 

között térítés ellenében lehetne igénybe venni. 

 

A beszerzési eljáráson kiválasztott szállítónak biztosítania kell a működőképes pálya 

felállítását, mellette az öltözéshez a szilárd felület ideiglenes burkolását, a beüzemelést 

(felfagyasztást), a szükséges működtetési és karbantartó eszközöket, a palánkot, az 

üzemeltető személyzet betanítását, a korcsolyabérlést, a szervíztámogatást, a pálya 

elbontását és az elszállítást. 

 

A jégpálya üzemeltetési feladataiba a Szuhay Sportcentrum dolgozói lennének bevonva. 

 

A jégpálya megvalósítása számos dombóvári és Dombóvár környéki lakos számára 

hasznos és kellemes időtöltést nyújthat, a szabadtéren történő elhelyezése lehetővé teszi 

a járványügyi szabályok és a védekezés minden elemének betartását. 

 

Kérem Képviselő-társaimat, hogy támogassák a határozati javaslatot! 



 

Határozati javaslat 

köztéri mobil jégpálya működtetéséről a téli időszakban 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkor-

mányzat mobil jégpályát állíttasson fel és működtetessen a Hunyadi téren, a Tinódi 

Ház körüli közterületen a 2020. november 29. és 2021. január 31. közötti időszakban.  

 

2. A Képviselő-testület a jégpálya felállításának és működtetésének költségét az önkor-

mányzat 2020. és 2021. évi költségvetésének terhére biztosítja 7 millió-7 millió Ft 

keretösszeg erejéig. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a köztéri mobil jégpálya felállí-

tására és működtetésére irányuló beszerzési eljárás lefolytatására, a vállalkozási 

szerződés tartalmának jóváhagyására és a nyertes ajánlattevővel való megkötésére, 

valamint a jégpálya elhelyezésének, működési rendjének és az igénybevételi díjak 

meghatározására azzal, hogy a dombóvári köznevelési intézmények tanítási napokon 

beosztás szerint délelőtt és kora délután térítés nélkül vehetik igénybe a jégpályát. 

 

Határidő:  azonnal – a beszerzési eljárás megindítására 

  2020. november 29. – a jégpálya felállítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

 


