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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület a 2020. évben a 159/2020.(X.27.) KT határozatában döntött először ideiglenes 

korcsolyapálya telepítéséről, de a járványhelyzet miatt a megvalósítás elmaradt.  

 

Az akkori vállalkozót megkeresve a SATEAM Kft. (2092, Budakeszi, Fő u. 66.) ismét ajánlatot tett Dunaföldvár 

Város Önkormányzata részére 4 évszakos műanyag korcsolyapálya (211 m2 alapterület) letelepítésére bérleti 

díj formájában 2021. december – 2022. január hónapokra (2 hó). Az ajánlati díj 1.793.500,- Ft + Áfa, plusz 

szállítási díj 198.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 2.529.205,- Ft. Az összeg megegyezik a tavalyi évben megajánlott 

árral.  

 

Az ajánlat tartalmazza az „EZ Glide 350 Dove Tail” korcsolya panelek és a hozzá tartozó palánk rendszer 

letelepítését, a bérleti időszak végén ezek elbontását, a két hónapra elegendő korcsolyapálya síkosítót, 60 pár 

korcsolyát és a szükséges „Wissota Skate Sharpener” korcsolya élezőt. 

 

A korcsolyapálya és a hozzá tartozó eszközök őrzésének, karbantartásának, fertőtlenítésének a korcsolyák 

élezésének, figyelmeztető táblák kihelyezésének biztosítása a megrendelő kötelezettsége. 

 

A Kft. munkatársa a korcsolyapálya letelepítése során kioktatja az önkormányzat által megbízott személyeket a 

korcsolya élezésről, a pálya karbantartásáról, a szükséges ismeretekről. 

 

A korcsolyapálya üzemeltetését a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár fogja ellátni, önkormányzati 

dolgozók bevonásával, valamint szükség esetén megbízási szerződéssel és a Művelődési Központ (7020 

Dunaföldvár, Ilona u. 9.) biztosítja az épület előtti burkolt területet, illetve a használatukban lévő helyiségeket 

(előtér, vizesblokk) a korcsolyapálya működtetéséhez.  

 

A korcsolyapálya megfelelő üzemeltetése min. 2 fő személy jelenlétével biztosítható. (Korcsolyák kiadása, 

élezése, a pálya rendeltetésszerű használatának felügyelete, karbantartása). 

 

A korcsolyapályát tervezettek szerint hétfőtől péntekig iskolai napokon 08-14 óráig – igény szerint - csak a 

dunaföldvári iskolai- és óvodai csoportok használhatják ingyenesen előzetes beosztás szerint.  

A nagyközönség számára hétköznaponként délután 4 órás időtartamban lenne elérhető a korcsolyapálya 

hétfőtől-csütörtökig 15-19 óráig, pénteken 16-20 óráig.  

Hétvégén hosszabb nyitva tartási idő állna rendelkezésre a korcsolyázni vágyók számára szombaton 10-20 óráig 

és vasárnap 10-19 óráig. 

 

Ugyanakkor a pálya esős időben nem üzemelne, valamint a Művelődési Központban tartandó egyéb 

rendezvények ideje alatt sem üzemelne.  

 

A korcsolyapályát mindenki saját felelősségére és térítésmentesen használhatja.  
 



Létszámkorlátozás - a mindenkori járványhelyzetre tekintettel – lehetséges.  

A korcsolyapályát életkori megkötéstől függetlenül bárki használhatja, de kisgyermekek (10 éves korhatárig) 

számára kizárólag felnőtt kísérő jelenlétében engedélyezzük.  A pálya használatához védő-, biztonsági 

felszerelés használata nem kötelező, de javasoljuk 14 éves kor alatti gyermekek számára a kesztyű, bukósisak, 

térdvédő használatát. Védőfelszerelést biztosítani nem tudunk. A korcsolyapálya használható saját korcsolyával 

is, de saját korcsolyák élezése nem megoldható az átadásra kerülő „Wissota Skate Sharpener” korcsolya 

élezővel, mivel az kizárólag a bérlésre biztosított korcsolyák élezésére lesz beállítva.  

 

Javaslom a korcsolyapálya bérlésének költségét, az üzemeltetés személyi és dologi kiadásait, a közüzemi 

költségeket, valamint a pálya elbontása utáni karbantartási költségek fedezetét a 2021. évi költségvetés általános 

tartaléka terhére 5 millió forint összegig biztosítani.  

 

Kérem, a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.   

 

Dunaföldvár, 2021. október 21. 

        Horváth Zsolt sk. 

        polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

 Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

 

1. a korcsolyapálya üzemeltetésével megbízza a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 

munkatársait. 

2. a korcsolyapályát 2020. december 1-től – 2021. január 31-ig (2 hó) bérleti szerződés formájában a 

SATEAM Kft. (2092, Budakeszi, Fő u. 66.) biztosítja. A SATEAM Kft. végzi korcsolyapálya 

letelepítését külön felár nélkül. A bérleti díj 1.793.500,- Ft + Áfa, plusz szállítási díj 198.000,- Ft + Áfa, 

azaz bruttó 2.529.205,- Ft. 

3. a Dunaföldvár Művelődési Központ (7020 Dunaföldvár, Ilona u. 9.) biztosítja az udvarát a 

korcsolyapálya telepítéséhez, illetve az előteret és vizesblokkot a működtetéshez.  

4. a nyitva tartás hétfőtől csütörtökig 15-19 óráig, pénteken 16-20 óráig, szombaton 10-20 óráig és 

vasárnap 10-19 óráig tart. Tanítási napokon 8-14 óráig csak a dunaföldvári közoktatási intézmények 

osztályai és csoportjai használhatják beosztás szerint. A korcsolyapálya esős időben, illetve a helyszínen 

a Művelődési Központ által szervezett rendezvények ideje alatt nem üzemel.  

5. a korcsolyapályát mindenki saját felelősségére, térítésmentesen használhatja. 

6. a korcsolyapálya telepítéséhez és elbontása után szükségessé váló munkálatokat (térvilágítás, 

térburkolás, karbantartási munkák) az önkormányzat elvégezteti. 

7. az üzemeltetéshez szükséges bérleti díjat, a személyi és dologi kiadásokat, beruházási és felújítási 

költségeket, a közüzemi költségeket, karbantartási munkálatokat az önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének általános tartaléka terhére 5 millió forint keretösszegig biztosítja.  

8. felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőt a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, 

valamint intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester, Pataki Dezső intézményvezető 


