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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
 

Tárgy: Javaslat az Újpesti Torna Egylet versenysport támogatására 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A Képviselő-testület a 320/2012. (XI.29.) számú határozatával úgy döntött, 

hogy az Önkormányzat az Újpesti Torna Egylettel az élsport és versenysport 
támogatása érdekében támogatási keret-megállapodást köt. A határozat 

alapján a megállapodás 2012. december 1-jei hatállyal megkötésre került, 
és időtartama 2016. december 31-én járt le. 

 
Az Újpesti Torna Egylet 1885-ben történt megalakulása óta Újpest 

meghatározó sportegyesülete, sportolói számos olimpia, világ,- és Európa 
bajnoki címmel büszkélkedhetnek. 

Az Újpesti Torna Egyletnek Önkormányzatunk 2010. évtől minden évben 
működési támogatást nyújt, amely biztosítja – elsősorban – az 

utánpótláskorú, sportolni vágyó gyermekek rendszeres és szakszerű 

képzését, nevelését. A sport olyan nemzeti ügy, amelynek fejlesztése, 
hagyományainak méltó ápolása, a tradíciók tisztelete, támogatása az 

Önkormányzatnak is feladata, amit a sporttörvény is megfogalmaz. 
 

A 2016. évi Rioi Olimpiai Játékokon az UTE sportolói kimagaslóan 
szerepeltek. Egész Újpest büszke lehet az érmes és a pontszerző újpesti 

élsportolókra. Az élsport támogatása nemzeti érdek, és egyben kiemelt 
állami feladat, de álláspontom szerint Önkormányzatunknak is feladata 

nemcsak a tömeg- és utánpótlássport, hanem az élsport, versenysportok 
támogatása is. Az élsport és a szabadidő sport egyformán fontos, de ez nem 

keverhető össze, és nem állítható szembe egymással, hiszen pozitív hatással 
vannak egymásra. Hazánkban az olimpiai eszme kiemelten nagy szerepet 

tölt be, ezért elsősorban a 2020. évi Olimpiai Játékokon éremesélyes, illetve 
pontszerző helyekre várható sportolók támogatása érdekében javaslom, 

hogy Önkormányzatunk továbbra is nyújtson támogatást az UTE 

élsportolóinak, illetve versenysportolóinak a felkészüléséhez. A támogatni 
kívánt kiemelkedő sportolói kör igen széles, magába foglalja a torna, az 

úszás, a kajak-kenu, a vívás, öttusa, judo, taekwon-do, boksz, birkózás 
olimpiai pontszerzésre és éremre potenciálisan esélyes sportolóit. 
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Az olimpiai ciklusra is figyelemmel, célszerűnek mutatkozik egy új, 4 éves 
támogatási keret-megállapodás megkötése. 

 
A megállapodás rögzítené, hogy az UTE valamint az UTE Versenysport Kft. 

olimpiai felkészülésre önkormányzati támogatást kap. Az önkormányzati 
támogatás mértékéről a Képviselő-testület minden évben a költségvetési 

rendeletében határoz.  
 

 
 

Újpest, 2017. január 26. 

 
 

 
 

                  Wintermantel Zsolt 
 

 
 

 
  

Határozati javaslat 
 

A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Önkormányzat az Újpesti Torna 
Egylettel az élsport és versenysport támogatása érdekében 2020. december 

31. napjáig szóló támogatási keret-megállapodást kössön. Az önkormányzati 

támogatás mértékéről a Képviselő-testület évente, a költségvetési 
rendeletben határozza meg.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási keret-
megállapodás megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Polgármester  

Határidő: folyamatos 
 


