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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2013. szeptember 26.-i ülésére 

 
 
Tárgy: Javaslat a Madárfészek Ökölvívó Akadémia Újpesten történő létrehozására 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az Angyalföldi Ifjúsági Sport Alapítvány (névváltoztatása jelenleg folyamatban a Fővárosi 
Bíróságon) megkereste Önkormányzatunkat azzal a szándékkal, hogy neves ökölvívónk Erdei 
Zsolt nevével fémjelzett és a Magyar Ökölvívó Szakszövetség Elnöksége által támogatott boksz 
akadémiáját Újpesten kívánja létrehozni. Alkalmas helyszínként az UV Zrt. által üzemeltetett 
Halassy Olivér Sportközpont Sportcsarnoka merült fel, mely részleges átépítésére az Alapítvány 
vázlattervet is készíttetett, mely az előterjesztés mellékletében a műszaki leírással, valamint a 
tervezett Sportakadémia bemutatásával együtt megtalálható. 
 

A Sportcsarnokot jelenleg a Vagyonkezelő a közszolgáltatási szerződése keretében működteti, 
a működtetés során keletkező hiányt az Önkormányzat kompenzáció keretében téríti meg. A 
Sportcsarnok a délelőtti időszakban iskolák tanórai testnevelési foglalkozásának ad helyet, délu-
tán pedig sportszövetségek és sportkörök (UTE, Megyeri Tigrisek, ÚSC, stb.) edzéseinek és fog-
lalkozásainak helyszíne. A tanév alatti foglaltsági adatokat a melléklet tartalmazza. A nyári idő-
szakban a sportcsarnok kihasználtsága lényegesen romlik.  

 
Az épület korszerűtlen és elöregedett műszaki állapota miatt a folyamatos és megfelelő szintű 

szolgáltatás biztosítása érdekében jelentős felújítás szükséges, főképpen a lapos tető, az épület-
szigetelés, és a gépészet vonatkozásában. 
 

Az Alapítvány által tervezett beruházás keretében az épület teljes korszerűsítése és jelentős 
bővítése történhetne meg. Mindezek alapján – az önkormányzati feladatkörben történő használat 
biztosítása mellett – előnyös az Önkormányzat számára az Alapítvánnyal történő együttműködés. 
A projekt megvalósításával újabb országosan is jelentős sportközpont jöhet létre Újpesten. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával támogassa a 
bokszakadémia megalakítását Újpesten. 
 
 
Újpest, 2013. szeptember 13. 
 
 
                                                                                             Dr. Molnár Szabolcs 
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Határozati javaslat: 
 

A Képviselő-testület támogatja az Angyalföldi Ifjúsági Sport Alapítvány azon szándékát, hogy 
az Önkormányzat tulajdonában és az UV Zrt. kezelésében levő Halassy Olivér Sportközpont 
Sportcsarnoka (cím: 1045 Budapest, Pozsonyi út 4/c.) az Alapítvány üzemeltetésében levő boksz-
akadémia céljára hasznosítsa. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Sportcsarnok átépítésére 
– az UV Zrt.-vel előzetesen egyeztetett terv alapján, a Vagyonkezelő műszaki ellenőrzése mellett 
– sor kerüljön. 
 A Képviselő-testület vállalja, hogy a Sportcsarnokot az Önkormányzat a tervezett beruházás 
befejezése után minimum tizenöt évig sport céljára hasznosítja. 

A program sikeres előkészítése és megvalósítása érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza 
az UV Zrt-t, hogy az Angyalföldi Ifjúsági Sport Alapítvánnyal az ingatlan részleges vagy teljes 
üzemeltetésére szerződést kössön. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 


