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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2016. február 25-i ülésére  
 

 

Tárgy: Együttműködés megerősítése az Újpesti Torna Egylet (közhasznú egyesület) 
Labdarúgó Akadémiájával 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Labdarúgó Szövetség felkérte Újpest Önkormányzatát, hogy nyilatkozzon a 
kerületben zajló labdarúgó utánpótlással kapcsolatban. Kérte, hogy tájékoztassuk a 
szövetséget, hogy van-e együttműködés az önkormányzat és az egyesület között, melyek a 
már elvégzett közös munkák, mik a jelen feladatai, és melyek a közösen végrehajtani tervezett 
elképzelések. 
 
Az Újpesti Torna Egylet 130 éves története teljesen összeforrt a város történetével. A város 
történetében megtalálható meghatározó személyiségek felbukkannak az egyesület 
történetében is, elég csak Úgró Gyulára vagy épp Aschner Lipótra gondolnunk. Az elmúlt 
időszakban sikerült a régmúlt együttműködéséhez méltó közös munkát kialakítani, mely 
megnyilvánul mind a létesítményfejlesztésben, mind a sport az egészséges életmód 
népszerűsítésében, mind pedig a sportszakmai programok terjesztésében, fejlesztésében. 
 
Létesítményfejlesztések: 
Újpest Önkormányzata, az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve 12 óvodájába 
épített pályákat, a pályákon folyó szakmai munka ma is az UTE edzők segítségével zajlik. 
Önkormányzatunk az MLSZ-el együttműködve immár 5 iskolában telepített műfüves 
futballpályákat, melyen az iskolai programokon túl, az UTE utánpótlás futballistái tartanak 
edzéseket. További együttes létesítményfejlesztéseket valósítottunk meg a Bánka Kristóf 
Sportközpontban és az Önkormányzat Szilágyi úti telepén, amelyeken közösen több mint 500 
millió forint értékben hajtottunk végre fejlesztéseket. 
 
Sport és egészséges életmód népszerűsítése: 
Önkormányzatunk és az UTE együttesen több olyan programot szervez évről-évre mely a 
kerületünk gyermekeinek és felnőtteinek biztosítja a lehetőséget a sportok megismerésére, a 
sport megszeretésére, az egészséges életmód kialakítására. A teljesség igénye nélkül érdemes 
megemlíteni a kihívás napi rendezvénysorozatot, melyben az együttműködésnek 
köszönhetően már 3. éve nyeri el Újpest a legsportosabb magyar város címet. Az egészséges 
életmódot népszerűsítő programjaink közé tartozik a tavasz és őszi sport-party, az újpesti 
sportágválasztó, a futó fesztiválok, melyek mind a kerület és az egyesület összefogásával 
népszerűsítik az egészséges életmódot. 
 
Sportszakmai együttműködéseink: 
Önkormányzatunk, az újpesti közoktatási intézmények (iskolák), valamint az UTE 
együttműködésében valósítottuk meg - az országban egyedülálló módon – hogy az UTE 
testnevelő tanári képzettséggel is rendelkező szakedzői az általános iskolákban heti 42 órában 
testnevelés órákat tartanak. Ezek az órák sokszor az UTE sportlétesítményeiben valósulnak 



meg. A program mindenki számára rendkívül kedvező tapasztalatokkal zajlik, hiszen az 
általános iskolák - akik gyakran létesítményproblémákkal küzdenek – új helyszínek 
bevonásával ezt részben meg tudják oldani. További kedvező tapasztalat az, hogy az edzők 
rendszerbe kerülésével a testnevelő tanár hiányt is sikerült orvosolnia az intézményeknek, 
illetve az ott dolgozókat sikerült részben tehermentesíteni. Az UTE szempontjából alapvető 
érdek, hogy Újpest összes általános iskolásával találkozzanak, így a tehetségek megtalálása, 
kiválasztása, és az egyesületbe irányítása is megvalósulhat. 
 
Jövőbeni együttműködési elképzeléseink: 
Az újpesti sportlétesítmény fejlesztéseket a jövőben is együttesen kívánjuk megvalósítani. 
Ennek egyik már működő konstrukciója, hogy a TAO támogatások mellé az 
önkormányzatunk adja az önrészt, és így felújítani, megújítani tudjuk meglévő 
sportlétesítményeinket, illetve újakat tudunk építeni. További lehetőségként merül fel a 
Magyar Állam, az UTE és Újpest Önkormányzata közötti együttműködés lehetősége, mely 
2016-ban nagyobb volumenű sportberuházás megvalósulását teheti lehetővé.  
 
Újpest Önkormányzata számára alapvető kerületi érdek, hogy az újpesti labdarúgó utánpótlás 
egy olyan szervezet, egyesület (UTE) kezében legyen, melynek társadalmi beágyazottsága 
megkérdőjelezhetetlen, stabilitását, állandóságát, kiszámíthatóságát az elmúlt 130 év igazolta, 
és akivel közös céljaink mind a kerület, mind a magyar labdarúgás fejlődését a 
leghatékonyabban tudja szolgálni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség kérésének 
megfelelően határozatban is erősítse meg jelen együttműködését, és deklarálja, hogy a 
jövőben is együtt kíván működni az UTE Labdarúgó Akadémiájával a kerületi utánpótlás 
futball fejlesztése érdekében. 
 
 
 
 
Határozati Javaslat: 

 
Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata határozatban is megerősíti - a 
mindennapi gyakorlatban is megvalósuló - együttműködését az UTE Labdarúgó 
Akadémiájával, deklarálja továbbá azt, hogy a jövőben is együtt kíván működni az újpesti 
utánpótlás labdarúgás fejlesztése érdekében. 
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