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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018. szeptember 27-i ülésére 

 

Tárgy: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában a Hétszínvirág Magán-

óvoda részére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Hétszínvirág Gyermekekért 2003 Alapítvány képviselője, mint a Hétszínvirág Magán-

óvoda fenntartója szeretne pályázatot benyújtani az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány-

hoz azzal a céllal, hogy az óvoda udvarán a gyermekek számára egy kisméretű (6x12 

méteres) műfüves pálya épülhessen. A pályázat benyújtásához Önkormányzatunknak 

tulajdonosként hozzá kell járulnia. 

A Hétszínvirág Magánóvoda a Budapest IV. 72059 hrsz-ú, természetben 1041 Budapest, 

Szigeti József u. 2-4. szám alatt található Újpest Önkormányzat tulajdonát képező ingat-

lanon működik. 

A Hétszínvirág Magánóvoda vonatkozásában Újpest Önkormányzata, a tulajdonát ké-

pező Budapest IV. 72059 hrsz-ú, természetben 1041 Budapest, Szigeti József u. 2-4. szám 

alatt található ingatlanra Ingatlan bérleti szerződést kötött a Hétszínvirág Magánóvo-

dával 2024. augusztus 14. napjáig. A Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2009. 

februári ülésén tárgyalt a 72059 hrsz-ú terület bérbe adásáról, amelyet a GPEB 9/2009. 

(II.16.) számú határozatában támogatott. 

 Az Önkormányzat Városüzemeltetési Osztályának munkatársa az óvoda kérelme után 

a helyszínen felmérte a lehetőségeket. Véleménye szerint a közművek, illetve egyéb 

tereptárgyak elhelyezkedése miatt a tervezett pálya az ingatlanon kérelmezett akadály 

nélkül megépíthető. 

Az Önkormányzat részéről támogatandó kezdeményezésnek tekinthető, hogy más 

fenntartó is szeretné intézményét ilyen jellegű beruházással fejleszteni, ezért a fentiek 

alapján javaslom a T. Képviselő-testületnek az önkormányzati tulajdonú ingatlanon ter-

vezett ovi-foci pálya megépítéséhez kapcsolódó pályázat benyújtása érdekében szük-

séges tulajdonosi hozzájárulás megadását. 

 

Újpest, 2018. szeptember 13.  

  

  

 Dr. Molnár Szabolcs 
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Határozati javaslat: 

A Hétszínvirág Magánóvoda fenntartója kérelmére tekintettel, az Önkormányzat tulaj-

donosként hozzájárul a tulajdonában álló, Budapest IV. 72059 hrsz. alatti ingatlanon ter-

vezett ovi-foci pálya megépítéséhez, és egyben hozzájárul a támogatás feltételét ké-

pező jelzálogjog bejegyzéséhez.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtéte-

lére, jognyilatkozatok kiadására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 
 

 


