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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a White Sharks Hockey Club 2014. szeptember és 2015. augusztus közötti tevékenységéről és 

a jegyárak felülvizsgálatáról szóló tájékoztatóról 

A White Sharks Hockey Club (a továbbiakban: Egyesület) célja a jégkorong sport népszerűsítése, 
színvonalas és egészséges sportolási lehetőség biztosítása a gyermekek és felnőttek számára, 
valarnint szakernberek közrernűködésével a tehetségek kiszűrése, kinevelése és elindítása az élsport 
irányába. A jégpálya 2012. októberi megnyitása óta folyamatos fejlődés tapasztalható rnind az 
utánpótlás nevelésében, rnind a gyerekek létszárnában. A 2014-15-ös jeges szezonban tovább 
színesítették a kínálatot curling- és rnűkorcsolya-foglalkozásokkal. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal (a továbbiakban: Önkormányzat) 2012. 
júliusban kötött megállapodás értelmében az Egyesület által biztosított jégkorcsolya-oktatást 8 
kerületi általános iskola és 5 óvoda vette igénybe 2014. novernber 3-ától 2015. március 31-éig 
hétköznapokon 8.00-14.00 óra között. A májusi átállást követően görkorcsolya-, görhockey- és 
floorballoktatás kezdődött. A görkorcsolyapálya 2015. október l-jéig üzemel, utána megkezdik a 
jeges szezonra való felkészülést, a pálya átépítését. A nyitás 2015. október 25-én várható, a 
gyerekek részére őszi szüneti programokkaL Az óvodai és iskolai oktatás szervezése megkezdődött, 
az intézmények részére a jelentkezési határidő 2015. szepternber 30. Az oktatás kezdési időpontja 
2015. novernber 3. 

Az Önkormányzat és az Egyesület megállapodásának 6.1 d) pontja kimondja, hogy a jégpálya 
használatának idejét és a jegyárakat a felek rninden év szepternber 30-áig felülvizsgálják. 

Az Egyesület az elmúlt egy éves időszak szakmai tevékenységéről szóló tájékoztatójában jelezte, 
hogy a 2013-ban megállapított és érvényben lévő árak és a nyitvatartási idő rnind a közönség, rnind 
az üzemeltetés szempontjából elfogadhatók, ezért azok megváltoztatását nem javasolja. A 
tájékoztató az előterjesztés l. rnelléklete. 

A következő táblázat bemutatja a White Sharks Hockey Clubbal kötött megállapodás rnódosításáról 
szóló 430/2013. (IX. 19.) KÖKT határozattal elfogadott nyitvatartási időt és jegyárakat: 

Je2y típusa Jelenle2i ár Jelenle2i nyitva tartás 
Felnőttjegy 700 Ft Hétfő-csütörtök: 14.00-17.00 
Gyermekjegy 550 Ft Péntek: 14.00-20.00 
Nagy_családos kártyával rendelkezők számára Szombat: l 0.00-14.30 és 15.30-20.00 
Felnőttjegy 550 Ft Vasárnap: 10.00-14.30 és 15.30-20.00 
Gyermekjegy 400 Ft 

Budapest, 2015. szepternber "-\-=\-r 
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A White Sharks Hockey Club kőbányai székhelyü egyesület, 2003-ban alakult meg két szakosztállyai 
Oégkorong és floorball). Fennállásunk óta cél a helyi sportélet fellendítésének elősegítése azáltal, hogy 
X. kerületi helyszínen biztosítunk lehetőséget a sportolásra, valamint minél szélesebb körben 
megszerettessOk a jégkorongozást, mint csapatsportot 

A jégpálya megnyitásával jégkorong csapatunk nagy előrelépést tett az utánpótlás nevelésben. Mind a 
gyerekek létszámában, mind az oktatás mennyiségében és minöségében 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. EgyesOletünk minden 
hétköznap 8.00-14.00-ig korcsolyaoktatást tartott az Önkormányzattal kötött szerzödésnek 
megfelelöen. A 2014/15-ös évadban 8 kerületi általános iskola és 5 óvoda vette igénybe a délelötti 
oktatást és korcsolyázási lehetőséget a mellékelt órarendi beosztás szerint. Jégpályánk az utánpótlás 
edzései és az óvodások, iskolások oktatása mellett, amatör csapatok edzéseinek és bajnokságaiknak 
is helyet adott. 

Az egyesület célja a jégkorongsport népszerűsítése Kőbánya és a környező kerOletek lakosságának 
körében, színvonalas és egészséges sportolási lehetőség és időtöltés biztosítása a gyermekek és 
felnöttek számára egyaránt egy kellemes hangulatú kőzősségben, valamint szakemberek 
közreműködésével a tehetségek kiszűrése, kinevelése és elindítása az élsport irányába. A 2014115-es 
időszakban úgy értékeljük, hogy célunkat sikerOlt elérni, mind a népszerűsítés, mind a minöségi munka 
tekintetében. 

A saját jégpályánk mellett az idősebb korosztállyai rendszeresen nagypályán is edzettünk. Igy 
fejleszthető még jobban a technikájuk, sebességük, megszakják a nagypályán történő játékot, erősebb 
passzolás szOkségességét. Ezen edzéseket, valamint az április-október közötti időszak jeges edzéseit 
az Erzsébeti és a Népligeti Jégpályán tartottuk. 

A 2014-15 ös jeges szezonban tovább színesftettOk a térség sportéletét, curling és műkorcsolya 
foglalkozásokkal. 



A nyári időszakban a jégpályát görkorcsolya pályává alakítottuk, ahol görkorcsolya , görhoki, floorball 
stb. oktatással folytattuk a munkát. Június végétől görkorcsolyás edzőtáborokat szerveztünk 2 
turnusban 35-35 fő részvételével. 

Fontosnak tartjuk, hogy a csapatsportok nyújtotta közösségi életbe újonnan belekóstoló gyermekek és 
családtagjaik sok pozitív élménnyel gazdagodjanak, valódi csapattá kovácsefódjanak és lojalitással 
viseltessenek az egyesület iránt. 

Jégkorong szakosztály eredményei - Bajnoki helyezések: 

Csapat Helyezés 

(korosztály, nem) Bajnokság 
2014/2015 

ua 2 csapat (vegyes) Szupermini részvétel a MJSZ tornáin 

U10 (vegyes) Mini részvétel a MJSZ tornáin 

U12-16 VUB VUB lll. 

Felnőtt Férfi AHL l. 

2014115-ös jeges szezon programjai 
2014. novemberben és decemberben hétvégi ingyenes korcsolya oktatás gyerekeknek 
11.02. ua Szupermini Torna 
11 .15 Amatőr Jégkorong Torna 
11.22 U10 Mini Torna 
12.07 Télapó ünnepség 
01.10 U10 Mini Torna 
01.25 ua Szupermini Torna 
02.0a ua Szupermini Torna 
02.15 ua Szupermini Torna 
02.20. óvodás Sportnapok 
02.2a Curfing Show 
03.07 U10 Mini Torna 
03.07 Cápa Kupa Jégkorong Torna 
03.2a Jeges szezonzáró ünnepség 
2015. nyári prograrnek 
05.17 -én a kőbányai Jégpálya - Görkorcsolya pálya adott otthont a KSC által megrendezett Ua-U 21 
Sumo Gála és Magyar Bajnokságnak 
06.15-20 Görhoki tábor 
06.22-26 Görhoki tábor 

2015. szeptember elsejétől induló programtervünk a Kőbányai WS Jégpályán 

A görkorcsolyapálya 2015. október 1-ig üzemel, amikor is megkezdjük a jeges szezonra való 
felkészülést, a pálya átépítését. 

A 2015116-os jeges szezon várható nyitása 2015. október 25. őszi szüneti programokkaL Az óvodai és 
iskolai oktatás szervezése megkezdődött, az intézmények jelentkezési határideje 2015. szeptember 30. 

Az oktatás kezdése 2015. november 



Az önkormányzat és az EgyesOlet megállapodásának 6.1 d) pontja kimondja, hogy a jégpálya 
használatának idejét és a jegyárakat minden év szeptember 30-áig felOl kell vizsgálni. A nyitvatartási 
idő, valamint a jegyárak vonatkozásában tőrtént megegyezést követően a megállapodás vonatkozó 
részét módosítani szOkséges. 

A 2013-ban megállapított árak, mind a közőnség mind az üzemeltetés szempontjából elfogadhatóak 
ezért a jegyárak változtatását a 2015-ben nem látjuk indokoltnak. 

Jegy: Jelenlegi ár: 

Felnöttjegy: 700 Ft 

Gyermekjegy: 550 Ft 

Nagycsaládos kártyával rendelkezök számára: 

Felnöttjegy: 550 Ft 

Gyermekjegy: 400 Ft 

Kérem a Tisztelt Képviselö-testol etet, hogy beszámolót és a javaslatot elfogadni szfveskedjen. 

Budapest, 2015. augusztus 17. 

Tisztelettel: 

Paska Zoltán 
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Csupacsoda Kada 

Janikovszky 4ab Kada 

Recefice l Szt Laászló 3z 

Janikovszky 6a/1 c l Harmat 88 3a 
nov 11 

Harmat 88 2. b l Széchenyi1b 
rmat 88 2a nov 11 

Janikovszky 4ab 

Csodapók Ovoda 
Kiskakas óvoda 

l Janikovszky 5b/3ab 

l Szent László 3z 

Mászóka 

Janikovszky Sa/1 ab 

Sze nt László 1 z 

Mászóka Ovoda 
Harmat dec 12! 

Kertvárosi 


