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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2011. október 27-i ülésére 

 
Tárgy: Javaslat az Újpesti Uszoda megépítésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az Újpesti Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2011. (V.5.) számú határozatával jóváhagyta 
gazdasági programját, a Hajrá Újpest Városfejlesztési Programot. A Program meghatározza mindazon 
célkitűzéseket és azok szakmai szempontjait, amelyek az önkormányzat által nyújtandó kötelező és 
önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják, így kiemelt célként kezeli az uszoda 
építését. 

Káposztásmegyeren uszoda építésére korábban terv nem született, tanuszoda létesítése (felismerve a 
Babits Mihály Gimnázium területe adta lehetőségeket) már 1993-ban felmerült. A Tempero 
Uszodatechnikai Szövetkezet árajánlata alapján a könnyűszerkezetes épület és a 20x8x1,2 méter 
méretű medence bekerülési költsége 50 millió forint lett volna. A tervek alapján megállapítható, hogy 
a Gimnáziumhoz szervesen kapcsolódva (önálló öltözők hiánya), kizárólag oktatási célt szolgált volna 
az uszoda. Az Újpesti Gyógyfürdő és Uszoda 2007. június 1-jei bezárása okán ismét felmerült az 
igény uszoda megépítésére. Az újpesti oktatási és nevelési intézmények nehéz helyzetbe kerültek, 
hiszen az óvodásokat és iskolásokat előbb a Dagály Strandfürdő és Uszodába, majd 2010-től az 
Aquaworld-be kellett szállítani úszásoktatásra. Az uszoda megépítése 2009-ben került ismét 
napirendre, annak megvalósíthatóságára tanulmány készült, azzal kiegészítve, hogy a 
káposztásmegyeri lakosok számára is váljon hozzáférhetővé az uszoda. Ez az elképzelés az 
önkormányzat anyagi helyzetére hivatkozással ismét el lett vetve. 

A  Hajrá Újpest Városfejlesztési Programban kitűzött célok szerint az uszoda funkciói szélesednek, 
az újpesti polgárok sportolási, rekreációs lehetőségei bővülnek. Az ennek megfelelően módosított 
építészeti tervdokumentációval a Tervtanács egyetértett, az elvi engedély kiadását 2011. május 5-i 
ülésén egyhangúan támogatta. Az állásfoglalás megállapította, hogy a tervezett helyszín megfelelő, a 
Babits Mihály Gimnázium hasznos területet nem veszít (a beépítendő sportpálya pótlásra kerül), az 
épület elhelyezése, megformálása jónak ítélhető. Az építési engedély a 2011. szeptember 9-én került 
kiadásra. Az ingatlan jelenleg a Fővárosi Önkormányzaté, mely az építéshez hozzájárul, tárgyalások 
folynak továbbá a tulajdonjog rendezésére. 
 
Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta és úgy dönt, hogy a Bp. IV. kerület Tóth Aladár utca 16-18. szám alatti 
(76561/85 hrsz.) ingatlan területén az „Újpesti Uszodát” megépíti. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján a 
határozatban foglaltak szerint a szükséges intézkedést tegye meg.  
  
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján. 
Határidő: folyamatos 
 
Budapest, 2011. október 24. 
 
 

Dr. Molnár Szabolcs 
 


