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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2013. december 19-i ülésére 

 
Tárgy:   javaslat a Szabadtéri Sportok Egyesületével együttműködési megállapodás megkötésére 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szabadtéri Sportok Egyesülete által működtetett Face Team Akrobatikus Sportszínház            
2013-ban a Kihívás Napján és a Városnapokon nagy sikerrel lépett fel az újpesti közönség előtt.  
Az Egyesület 2013 októbere óta a Lázár Ervin Általános Iskola tornatermében megkezdte a 
kosárlabda és az akrobatikus kosárlabda utánpótlás nevelési tevékenységet, melynek, célja az 
újpesti utánpótlás bázis kialakítása. Az egyesület kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, mely 
szerint a tornatermet heti 3x1,5 órában térítésmentesen szeretnék igénybe venni, általános iskolások 
utánpótlás edzésére, és szeretnék tevékenységüket az újpesti közönség számára évi több alkalommal 
bemutatni. 
A Közművelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a 106/2013.(XI.26.) KOB 
határozatával javasolta a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak a Szabadtéri Sportok 
Egyesülete, által kosárlabda és akrobatikus kosárlabda utánpótlás nevelő edzések biztosítására heti 
3x1,5 órában a térítésmentes tornaterem használatot, valamint együttműködési megállapodás 
megkötését.  
A Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a 102/2013.(XI.27.) GPEB határozatával úgy döntött, 
hogy támogatja a Szabadtéri Sportok Egyesülete, által kosárlabda és akrobatikus kosárlabda 
utánpótlás nevelő edzésék biztosítására 2014. február 28. napjáig heti 3x1,5 órában a térítésmentes 
tornaterem használatot, valamint az együttműködési megállapodás megkötését. A döntés 
végrehajtását felfüggesztettem tekintettel arra, hogy az abban szereplő február 28-i határnap 
ésszerűtlenül korlátozza a Közművelődési és Oktatási Bizottság döntésének végrehajtását, hiszen e 
határnapig az Egyesület vállalt kötelezettségének nem tud eleget tenni. 
Az egyesület az együttműködési megállapodás megkötését ilyen rövid időtartamra nem tudja 
vállalni tekintve, hogy utánpótlás nevelési tevékenységük a tanév rendjéhez igazodik. 
Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a heti 3x1,5 óra térítésmentes 
tornaterem használatot 2013. november 1-től 2014. augusztus 31. napjáig biztosítsa a Szabadtéri 
Sportok Egyesületének. 
 
Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta és úgy dönt, hogy biztosítja a Szabadtéri Sportok Egyesülete által 
kosárlabda és akrobatikus kosárlabda utánpótlás nevelő edzések biztosítására heti 3x1,5 órában a 
térítésmentes tornaterem használatot a Lázár Ervin Általános Iskola tornatermében 2013. november 
1-től 2014. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra, valamint támogatja az együttműködési 
megállapodás megkötését,  
 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs. 
Határidő: azonnal 
 
Újpest, 2013. december 18.                         
                                                                                                 Wintermantel Zsolt 
 
Az előterjesztést készítette: Kóródi Mariann Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály osztályvezető 

és Tóth Attila ügyintéző 


