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Előterjesztés

a Képviselő-testület részére
a White Sharks Hockey Club 2013. szeptember és 2014. augusztus közötti
a jegyárak felülvizsgálatáról szóló tájékoztatóról

tevékenységéről

és

A White Sharks Hockey Club (a továbbiakban: Egyesület) célja a jégkorong sport népszerűsítése,
színvonalas és egészséges sportolási lehetőség biztosítása a gyermekek és felnőttek számára,
valamint szakemberek közreműködésével a tehetségek kiszűrése, kinevelése és elindítása az élsport
irányába. A jégpálya 2012. októberi megnyitása óta nagy előrelépést tettek az utánpótlás
nevelésében. Mind a gyerekek létszámában, mind az oktatás mennyiségében és minőségében
látványos a fejlődés, az edzéseken résztvevő gyerekek száma folyamatosan nő. Jelenleg az
Egyesületjégkorong szakosztályának taglétszáma 313 fő, a floorball szakosztályban 145 fő sportol.
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és a
White Sharks Hockey Club között 2012. júliusban létrejött megállapodásban az Egyesület által
vállalt jégkorcsolya-oktatás a kőbányai óvodások és általános iskolások részére 2014. március 31-én
befejeződött. 2014. május l-jétől görkorcsolya-, görhockey- és floorballoktatás kezdődött. A
görkorcsolyapálya 2014. október l O-ig üzemel, utána megkezdik a jeges szezonra való felkészülést,
a pálya átépítését. A várható nyitás 2014. október 25. Az óvodai és iskolai oktatás szervezése
megkezdődött, az intézmények részére a jelentkezési határidő 2014. szeptember 30. Az oktatás
kezdési időpontja 2014. november 3.
Az Önkormányzat és az Egyesület megállapodásának 6.1 d) pontja kimondja, hogy a jégpálya
használatának idejét és a jegyárakat minden év szeptember 30-áig felül kell vizsgálni.
Az Egyesület az elmúlt egy éves időszak szakmai tevékenységéről szóló tájékoztatójában jelezte,
hogy a 2013-ban megállapított árak és a nyitvatartási idő mind a közönség, mind az üzemeltetés
szempontjából elfogadhatóak, ezért azok megváltoztatását nem javasolja. A tájékoztató az
előterjesztés 2. melléklete.
A következő táblázat bemutatja a 430/2013. (IX. 19.) KÖKT határozattal elfogadott nyitvatartási
időt és jegyárakat
Jegy típusa

J elenlegi ár
700 Ft
Gyermekjegy
550 Ft
Nagycsaládos kártyával rendelkezők számára
Felnőttjegy
550 Ft
Gyem1ekjegy
400 Ft
Felnőttjegy

Budapest, 2014. szeptember"
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Törvényességi szempontból ellenjegyzem:
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Jelenlegi nyitva tartás
Hétfő-csütörtök: 14.00-17.00
Péntek: 14.00-20.00
Szombat: l 0.00-14.30 és 15.30-20.00
Vasárnap: 10.00-14.30 és 15.30-20.00
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Radványi Gábor

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat

SZAKMAl BESZÁMOLÓ 2013/2014

Sportszervezet adatai:

White Sharks Hockey Club

Székhely:

1108 Budapest,

Dombtető

u. 12

Levelezési cím:

1108 Budapest,

Dombtető

u. 12

Kapcsolattartó adatai:
Név:

Paska Zoltán

Telefonszám:

+36 30 922 2975

E-mail cím:

zpaska13@gmail.com

A White Sharks Hockey Club kőbányai székhelyű egyesület, 2003-ban alakult meg két szakosztállyai
üégkorong és floorball). Fennállásunk óta cél a helyi sportélet fellendítésének elősegítése azáltal, hogy
X. kerületi helyszínen biztosítunk lehetőséget a sportolásra, valamint minél szélesebb körben
megszerettessük a jégkorongozást, mint csapatsportot
A 2012/13-as TAO pályázat segítségével megvalósult jégpálya beszerzésnek kőszönhetően már
semmi nem áll céljaink teljesítésének útjában. Az önkormányzat közreműködésével és támogatásával
2012. október 31-én megindult a korcsolya oktatás az Ihász utcai sporttelepen felállított ponyva fedésű
jégpályánkon.
A jégpálya megnyitásával jégkorong csapatunk nagy előrelépést tett az utánpótlás nevelésben. Mind a
gyerekek létszámában, mind az oktatás mennyiségében és minőségében látványos volt a fejlődés, az
edzéseken résztvevő gyerekek száma folyamatosan nőtt. A közönségkorcsolyázás iránt is nagy volt az
érdeklődés, hétvégente ingyenes korcsolyaoktatást és toborzást tartottunk. Egyesületünk minden
hétköznap 8.00-14.00-ig korcsolyaoktatást tartott a kerületi iskolásoknak és óvodásoknak. Jégpályánk
az utánpótlás edzései és az óvodások, iskolások oktatása mellett, amatőr csapatok edzéseinek és
bajnokságaiknak is helyet adott.
Az egyesülei célja a jégkorong sport népszerűsítése Kőbánya és a környező kerületek lakosságának
körében, színvonalas és egészséges sportolási lehetőség és időtöltés biztosítása a gyermekek és
felnőttek számára
egyaránt egy kellemes hangulatú közösségben, valamint szakemberek
közreműködésével a tehetségek kiszűrése, kinevelése és elindítása az élsport irányába. A 2013/14-es
támogatási időszakban úgy értékeljük, hogy célunkat sikerült elérni, mind a népszerűség mind a
minőségi munka tekintetében.
A támogatási időszak alatt igyekeztünk játékosaink felszerelését bővíteni, fejleszteni, ennek
segítségével a családok válláról a jégkoronghoz kapcsolódó anyagi terhek egy részét levenni. Az
egyesület által megvásárolt felszerelések jó minőségűek, a rendszeres edzéshez alkalmasak. A hozzá

nem értő szülő gyakran vásárol olyan felszerelést, amely a heti többszöri edzésre nem alkalmas, illetve
túl drága, és ha egy év alatt kinövi gyermeke, akkor következő évben már nem akar neki másikat venni,
hiszen csak az óriási anyagi teher jelenik meg a szeme előtt. A felszerelések mellett edzés támogató
eszközök, mint például SMR henger, elválasztó gerenda, bólyák, stb. beszerzésére is sor került.
2012/13-as tao pályázatunk tárgyi eszköz beruházás jogcímének egyes elemeire hosszabbítást
kértünk. Megvalósult a sátor fedésű mobil jégpályánk kivitelezése, de a tökéletes használhatóság és
kiszolgálás valamint biztonság érdekében a fennmaradó elemek megvalósitását is célul tűztük ki.
•

Jóváhagyást kaptunk a mobil jégkorong pályához tartozó szükséges kiegészítő munkálatok
elvégeztetésére. Ez a következő elemeket tartalmazta:
pályatest módosítása Uátékos kijárat kialakítása a palánkrendszeren)
pályatest melletti padozat átépítése (horganyzott vázszerkezet OSB borítással)
játékos cserepadok készítése
sátor bejárat kialakítása
Ro Iba Uégkarbantartó gép) kijárat és szigetelt tároló kialakítása
nézőtér,
lelátó
kialakítása
(horganyzott
vázszerkezet
felületkezelt
borítással)

deszka

A saját jégpályánk mellett az idősebb korosztállyai rendszeresen nagypályán is edzettünk. Így
fejleszthető még jobban a technikájuk, sebességük, megszakják a nagypályán történő játékot, erősebb
passzolás szükségességét. Ezen edzéseket, valamint az április-október közötti időszak jeges edzéseit
az Erzsébeti jégpályán tartottuk, valamint a nyári jeges edzőtábort is ott bonyolítottuk le.
A nyári időszakban a jégpályát görkorcsolya pályává alakítottuk, ahol görkorcsolya , görhoki, floorball
stb. oktatással folytattuk a munkát. Június végétől görkorcsolyás edzőtáborokat szerveztünk.
A támogatás segítségével meg tudtuk teremteni mindehhez a helyszínt és a megfelelő körülményeket,
minőségi felszereléseket, képzett szakemberek részvételét az oktatásban és a gyermekek
versenyeztetését.
Fontosnak tartjuk, hogy a csapatsportok nyújtotta közösségi életbe újonnan belekóstoló gyermekek és
családtagjaik sok pozitív élménnyel gazdagodjanak, valódi csapattá kovácsalódjanak és lojalitással
viseltessenek az egyesület iránt.
A pályázat útján elnyert támogatás segítségével megnyílt a jégkorongozási lehetőség azon gyermekek
számára is, akik családjuk anyagi helyzete miatt, korábban nem tehették meg, hogy részt vegyenek a
jeges foglalkozásokon.

Általános összefoglaló eredmények:

Jégkorong szakosztály
a) Bajnoki helyezések:

li
l

Csapat
(korosztály, nem)

l

Helyezés
Bajnokság
2013/2014

U8 (vegyes)

Szupermini

részvétel 12 db tornán

UlO (vegyes)

Mini

részvétel 9 db tornán

U12-16 VUB

VUB

IV.

Felnőtt Női

OB

VI.

AHL

ll.

Felnőtt

Férfi

b} Igazolt sportolói létszám a 2013/2014-es bajnoki szezonban (jégkorong szakosztály}:
Utánpótlás U8- U16: 83 fő
23 fő
Felnőtt férfi:
30 fő

Felnőtt Női:

c} Tanfolyamokon oktatáson rendszeresen résztvevők:
18 év alattiak:
135 fő
felnőtt:
42 fő

Összesen: 313 fő

Floorball Szakosztály

l

Helyezés

Csapat
(korosztály, nem)

Bajnokság

U9 (vegyes)

unihoki

l.

Ull fiú

unihoki

IV.

Ulllány

unihoki

l.

U13 lány

unihoki

l.

UlS fiú

unihoki

lll.

UlS lány

unihoki

lll.

U121ány

OB

l.

U14 fiú

OB

l.

OB 3

l.

Felnőtt

Férfi

2013/2014

d) Igazolt sportolói létszám a 2013/2014-es bajnoki szezonban (floorball szakosztály):
Utánpótlás U9- U lS: 74 fő
Felnőtt :
16 fő

e) Tanfolyamokon oktatáson rendszeresen résztvevők:
18 év alattiak:
37 fő
felnőtt:
18 fő

Összesen: 145 fő
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Józsefváros önkormányzata "Jó Sport" kitüntetést adományozott a White Sharks Hockey Club- nak!

,. "l

2014. szeptember elsejétől indított programtervünk a Kőbányai WS Jégpályán

A görkorcsolyapálya 2014. október 10-ig üzemel, amikor is megkezdjük a jeges szezonra való
felkészülést, a pálya átépítését.
A várható nyitás 2014. október 25.

Az óvodai és iskolai oktatás szervezése megkezdődött, az

intézmények jelentkezési határideje 2014. szeptember 30. Az oktatás kezdése 2014. november 3.

Az Önkormányzat és az Egyesület megállapodásának 6.1 d} pontja kimondja, hogy a jégpálya
használatának idejét és a jegyárakat minden év szeptember 30-áig felül kell vizsgálni. A nyitvatartási
idő, valamint a jegyárak vonatkozásában történt megegyezést követően a megállapodás vonatkozó

részét módosítani szükséges.
A jegyárakat a 2014-15 szezonban nem változtatjuk.

Jegy:

Jelenlegi ár:

Felnőttjegy:

700 Ft

Gyermekjegy:

550 Ft

Nagycsaládos kártyával rendelkezők számára:
Felnőttjegy:

550 Ft

Gyermekjegy:

400 Ft

J

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy szakmai beszámoJórnat és javaslatunkatelfogadni
szíveskedjen.

Budapest, 2014. augusztus 11.

Tisztelettel:
Paska Zoltán
sk.

