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1.

A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!
Már 2017. évben is igényként merült fel, hogy a Télköszöntő rendezvényhez kapcsolódóan mobil jégpályát biztosítsunk a lakosság számára. Tekintettel arra, hogy a hagyományos mobil jégpálya bérbeadásával és üzemeltetésével kevés cég foglalkozik az országban, ezért a tavalyi évben az adventi
időszakra már nem állt rendelkezésre kitelepíthető jégpálya.
Véleményem szerint nem csak a Télköszöntő rendezvényhez kapcsolódóan nyújtana tartalmas szórakozási lehetőséget felnőttek és gyermekek számára egyaránt, hanem egy jól megközelíthető, központi
helyen található jégpálya biztosítaná azt, hogy a téli hónapokban a gyerekek óvodai és iskolai keretek
között, tömegsport keretében is sportolhatnak.
Az előzetes egyeztetések és helyszíni bejárás alapján a Kvassay Jenő Általános Iskolával szemben
kialakított parkoló területe alkalmassá tehető a jégpálya telepítésére.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja alapján a települési önkormányzat feladata többek között a sport –és ifjúsági ügyek gondozása,
melynek részét képezheti a lakosság igényei alapján, valamint az önkormányzat anyagi lehetőségeitől
függően az előterjesztés tárgyát képező mobil jégpálya biztosítása.
Őrbottyán Város Önkormányzatának a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések eljárási rendjéről
szóló szabályzatának 1. § (2) bekezdés a) pontja figyelembe vételével az Eco Smart Group Kft. ajánlatát terjesztem a Képviselő-testület elé.
Bérlési és üzemeltetési időszak:
2018. december 01. - 2019. január 31.
Jégpálya bérbeadása és üzemeltetése az alábbiakat foglalja magában:
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-

Jégpálya 15x25-30 méteres (375-450m ) méretben,

-

110 kW teljesítményű mélyfagyasztó folyadék hűtő,

-

jégpálya körül 1,1 méter magas, fehér törhetetlen plexi palánk,

-

jégpálya építését vízszintes területre,

-

jégpálya bontása,

-

24 órás szervíztámogatás,

-

öltözősátor padozattal, világítással, fűtéssel,

-

mobil jegykezelő és korcsolya kölcsönző épület,

-

állandó személyzet (jégmester, jegykezelő stb.).

Korcsolya kölcsönző biztosítása
Tanítási napokon 8:00 és 14:00 között az önkormányzat által meghatározott óvodás és általános iskolás csoportok számára ingyenes.
A délutáni és esti időszakban a vendégek számára 900 Ft/pár/alkalom
Speciális, bérbeadásra tervezett, kényelmes nagy használatba vételt tűrő Roxa korcsolyák, 26-45
méret között.
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Jégpálya nyitva tartás
Délelőtt

Délután-Este

hétfő - péntek

óvoda, iskola

15:00 - 20:00

szombat - vasárnap:

09:00 - 14:00

15:00 - 20:00

2018. december 24.

zárva

zárva

2018. december 25.

zárva

15:00 - 20:00

2018. december 31.

09:00 - 14:00

zárva

zárva

15:00 - 20:00

2019. január 01.

Tanítási szünetben és ünnepnapokon a hétvégi nyitva tartás szerint működik. Hétköznapokon 1 db,
hétvégénként és tanítási szünetben 2 db jégfelújítás szükséges.
Jegykezelés és értékesítés
Kedvezményes jegy (állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok számára): 700
Ft/alkalom
Normál jegy:

1 200 Ft/alkalom

A jegybevételből és a korcsolya kölcsönzésből származó bevétel teljes egészében a Kft-t illeti meg. A
jégpálya közüzemi költségei (áram, víz, szemét szállítás) és az őrzése az önkormányzatot terhelik. Az
önkormányzatnak kell továbbá biztosítani a megfelelő energiaszükségletet, illetve fagymentes vízcsatlakozási lehetőséget.
A fentiek alapján az ajánlat teljes összege: 11.900.000 Ft+Áfa.
Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és döntsön az ajánlatról.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
Őrbottyán Város Önkormányzatának a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések eljárási rendjéről
szóló szabályzata.
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Az Önkormányzat Dologi kiadások előirányzatán a fedezet biztosított a költségvetési rendelet módosításával.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
6. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…../2018. (IX. 26.) határozata a mobil
jégpálya bérléséről és üzemeltetéséről
2. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a mobil jégpálya bérlésére és
üzemeltetésére vonatkozóan az Eco Smart Group Kft. (Székhely: 2131 Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós
utca 100., Adószám: 23044953-2-13) ajánlatát elfogadja.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 11 900 000 Ft + ÁFA összegű szerződés
megkötésére.
4. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szerződés szerinti összeg
fedezetét az önkormányzat Dologi kiadások előirányzata terhére biztosítja.
Őrbottyán, 2018. szeptember 14.
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