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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére 
 
Tárgy: Javaslat a Tábor utcai tábor fejlesztésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Önkormányzatunk a közoktatási intézmények tanulói számára a nyári napközis tábor évtizedek óta a 
Tábor utcában szervezi meg, az önkormányzati iskolák pedagógusainak közreműködésével. A tábor min-
den évben 10 héten keresztül működött, az év többi szakaszában üresen állt. A köznevelési intézmények 
fenntartását 2013. január 1.-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ veszi át, így a jövőben Ön-
kormányzatunk közreműködése e feladat ellátásában bizonytalan. 
 

Az Önkormányzat a Magyar Államtól tulajdonba kapta a Szilágyi úton található, az UTE bázisául is 
szolgáló atlétikai stadiont (hrsz.: 76334/7). A birtokba adás folyamatban van, ezt követően megkezdődhet 
a létesítmény felújítása. Ennek első szakaszához, a sportlétesítmények felújításához az UTE által elnyert 
támogatás, az Képviselő-testület döntése értelmében biztosított önrésszel együtt elegendő, a beruházás a 
jövő évben elindulhat. A létesítménnyel szomszédos a Tábor utcai ingatlan. A két ingatlan együtt azonban 
más további fejlesztésekre is lehetőséget teremt, melynek eredményeképpen a terület kihasználtsága je-
lentősen növelhető. 

 
A Tábor utcai ingatlan kezelését a Képviselő-testület döntése értelmében szeptember 1.-től az UV 

ZRT. vette át, jelenleg téliesített állapotban raktározási célra veheti csak igénybe. Az előzetes felmérés 
szerint tábor területén magasabb szolgáltatási szintű gyermekpark alakítható ki, melyhez a szomszédos 
ingatlan jelenleg alacsonyabb funkciójú területrészei - mint hátsó kiszolgáló folyosó és rendezvényterület- 
is hasznosíthatóak. A területen egyszerre, egymással részben fedésben lévő módon kialakítható egy tema-
tikus, a gyermekek és családok számára a szokványos játszótereknél lényegesen magasabb élményt nyúj-
tó, adott esetben budapesti léptékkel mérve is egyedülálló szabadtéri családi játszópark és egy, eseti ren-
dezvények és heti -nem bentlakásos- táborok/tanfolyamok számára helyet biztosító rendezvényterület. 
 
 
 
Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalta-
kat megtárgyalta és úgy dönt, hogy a Bp. IV. kerület Tábor utca 24. szám és a Szilágyi út 30. szám alatti 
(76368, 76369, 76334/7.) ingatlanok területén játszóparkot épít. A Képviselő-testület felkéri a Polgármes-
tert, hogy a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján a határozatban foglaltak szerint a szükséges in-
tézkedést tegye meg.  
 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján. 
Határidő: folyamatos 
 
Budapest, 2012. november 26. 
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Wintermantel Zsolt 
     Polgármester 


