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Önkormányzati tulajdonba kerül az Edző téri sporttelep
Rákosmente
Önkormányzata
2011.
június
7-én
Dr.
Pesti
Imre
kormánymegbízott, Dr. Molnár Zoltán az MNV Zrt. vezérigazgató-helyettese és
Riz Levente polgármester részvételével ünnepélyes aláírással egybekötött
sajtótájékoztatót tart annak alkalmából, hogy az Edző téri sporttelep állami
tulajdonból ingyenesen önkormányzati tulajdonba kerül.
A Budapest, XVII. kerület 135389 helyrajzi számon nyilván tartott Edző téri sporttelep
önkormányzati tulajdonba vétele már az 1990-es évek elején felmerült, de a törekvések
nem vezettek eredményre, mert egy földhivatali hiba folytán a területnek nem volt
tulajdonosa. A helyzet 2007-ban változott, az ingatlan tulajdoni lapján tulajdonosként a
Magyar Állam, vagyonkezelőként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. került
bejegyzésre.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2008-ban kezdeményezte a
sporttelep ingyenes önkormányzati tulajdonba adását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt-nél. A beadvány elbírálása 2010 nyaráig váratott magára. Ezt megelőzően
Rákosmente Önkormányzata többször sürgette az eljárást, önerőből vállalta a szükséges
értékbecslés elkészíttetését, de az ügy nem haladt előre. A hivatali hozzáállás a tavalyi
kormányváltás után megváltozott. 2010 júliusában Riz Levente polgármester levelet írt
Fellegi Tamás miniszter úr részére, melyben tájékoztatta az évek óta húzódó áldatlan
állapotról és segítséget kért a helyzet mielőbbi megoldása érdekében. A levél
eredményeképp az MNV Zrt. napirendre vette a sporttelep kérdését és még 2010 nyarán
az Igazgatóság jóváhagyta az ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. A
vagyonkezelő döntését követően már csak a Kormány jóváhagyó határozatára volt
szükség, ami 2011. január 11-én megszületett.
A döntés eredményeként évtizedek után az Edző téri sporttelep végre önkormányzati
tulajdonba kerül. A szerződés aláírására ünnepélyes keretek között, 2011. június 7-én
kerül sor.
A 12 718 m2 nagyságú sporttelep jelentős része zöldfelület, az ingatlanon egy 100x64
méter nagyságú természetes füves futballpálya, egy műfüves kispálya, egy lábtenisz
pálya található. A nagypálya körül kandeláberes világítás üzemel, mely az esti edzések,
mérkőzések, rendezvények lebonyolítására is alkalmassá teszi a területet. A pályákat egy
2005-ben teljesen felújított főépület szolgálja ki, ahol öltözők, mellékhelyiségek, szertár
és büfé fogadja a sportolni vágyókat. A létesítmény a Rákosmenti Községi Sportkör
(RKSK) üzemeltetésében áll. Az egyesület felnőtt labdarúgó csapata az NB III-ban
szerepel, emellett jelentős szerepet töltenek be a kerületi utánpótlás-nevelésben,
többszáz gyermeknek, fiatalnak biztosítva a sportolás lehetőségét.
A szerződésben Rákosmente Önkormányzata vállalja az ingyenesen átvételre kerülő
ingatlan további 15 éves sportcélú hasznosítását, ezzel is támogatva a kerület
sportéletét.
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