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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
Tárgy:  Javaslat íjász központ létesítésének támogatására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

A Magyar Íjász Szövetség azzal kereste meg Önkormányzatunkat, hogy Újpest 
területén állami támogatás felhasználásával íjász központot szeretne létrehozni. A 

helyszín kiválasztásánál fontos szempont volt városunk közismert sportszeretete, a 
terület kedvező fekvése, az erdő és a kiterjedt zöldterületek szomszédsága. 
 

A tervezett fejlesztés – korábban az ÉPIT Zrt. vagyonkezelésében volt, jelenleg az 
Önkormányzatunk 1/1 arányú tulajdonában lévő – a vagyonmegosztás szerinti 

térítésmentes tulajdonba adásra tekintettel 1/2 arányban Budapest Főváros 
Önkormányzata törvényen alapuló 15 éves elidegenítési tilalmával terhelt – 
76546/16 hrsz.-ú, 6844 m2 alapterületű, sportfejlesztési célú besorolású 

ingatlanon, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, 76546/14 hrsz.-
ú, 22,5 Ha területű, erdő besorolású ingatlan kis részén kerülne terveik szerint 

megvalósításra. 
 
Szándékai szerint a Magyar Íjász Szövetség Önkormányzatunktól megvásárolná a 

76546/16 hrsz.-ú ingatlan 1/2 tulajdoni hányadát, míg a másik 1/2 hányadra – a 
15 éves elidegenítési tilalom lejártáig – ingyenes használati jogot szerezne, majd a 

tilalom lejártát követően azt is megvásárolná. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezett fejlesztést szíveskedjen 

támogatni. 
 

 
Újpest, 2018. március 28. 
 

 
 

         Dr. Molnár Szabolcs 
 
 

 
 

Határozati javaslat 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy Újpest területén a Magyar Íjász Szövetség 

íjász központot létesítsen. 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a tervezett fejlesztés megvalósítása 

érdekében a Budapest, IV. ker. 76546/16 hrsz.-ú ingatlan 1/2 tulajdoni hányada a 
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Magyar Íjász Szövetség részére értékesítésre kerüljön, míg a másik 1/2 hányada a 
Szövetség ingyenes használatába kerüljön átadásra. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtása 
érdekében szükséges intézkedések megtételére, szerződések megkötésére és 

jognyilatkozatok kiadására. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 


