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ELŐTERJESZTÉS 
Jégpálya létesítéséről 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A lakossági igényekkel összhangban a 2022. november 27. - 2023. január 08. közötti 
időszakban mobil jégpálya létesítését, üzemelését javasoljuk a Fő téren.  
A jégpálya üzemeltetéséhez és egyéb rendezvényeink (pl. Angyalfia Vásár) áramigényeinek 
kiszolgálására a Fő téri áramvételi lehetőség bővítése szükséges 3x125A-re. 
 
A bővítést több, mint fél éve megrendelte a Műszaki Osztály, de a mai napig nem történt 
meg. Amennyiben a jégpálya telepítéséig (2022. november közepe) befejeződik a bővítés, 
úgy az áramvételezés biztosítva lesz és a hatályos szerződésünk értelmében a tavalyi áron 
tudjuk venni az elektromos áramot.  
 
Ha a végleges kiépítés nem fejeződik be, akkor a tavalyi évhez hasonlóan, ideiglenes 
kapacitás bővítéssel tudnánk megoldani a jégpálya áramellátását, de ebben az 
esetben az aktuális piaci áron, nagyságrendileg hétszeres áron kapnánk az áramot. 
 
2021-ben megkötött szerződéshez a legkedvezőbb árajánlat összege november 27. és 
január 31. közötti üzemeltetésre bruttó 10.414.000 forint volt.   
 
Idén kevesebb időtartamban valósulna meg a jégpálya. Arányaiban nézve így a 
vállalkozónak kifizetendő díj körülbelül bruttó 8 millió forint lenne, mely összeghez még 
hozzájön a sátorral történő lefedés díja körülbelül bruttó 3,7 millió forint, a kordon díja bruttó 
400.000 forint, az őrzési díj körülbelül bruttó 3,9 millió forint. 
 
Egyéb, figyelembe veendő költségek a közüzemi díjak. 
Javasoljuk, hogy a szerződés tartalmazzon vis major rendelkezést egy esetleges járványügyi 
tilalom esetére. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, döntésének 
meghozatalára. 
 
Biatorbágy, 2022. október 21. 
 
 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 



 
 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2022 (X. 27.) határozata 

 
Jégpálya létesítéséről 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete a következő határozatot hozza: 
 

1. Úgy dönt, támogatja a mobil jégpálya létesítését, üzemelését a Fő téren a 2022. 
november 27. - 2023. január 08. közötti időszakban, csak abban az esetben, ha 
végleges elektromos áram kapacitás kerül kiépítésre, az üzemeltetési és egyéb 
felmerülő költségek forrását a 2022. évi költségvetés általános tartaléka terhére 
biztosítja, bruttó 16 millió forint keretösszeg biztosításával, 

 
2. Felhatalmazza a Polgármestert árajánlatok bekérésére, és a nyertes ajánlattevővel a 

szerződés megkötésére. 
 
 
Határidő: azonnali 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
 

 

 Tarjáni István s.k. dr. Szabó Ferenc s.k. 
 polgármester jegyző 
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