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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 
 
Tárgy:  A Megyeri Tigrisek Közhasznú Kosárlabda Klub férfi felnőtt NB II-ben szereplő csapata 

számára az Újpest név használatának engedélyezése 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Megyeri Tigrisek Közhasznú Kosárlabda Klub azzal a kéréssel fordult Budapest Főváros IV. kerület 
Újpest Önkormányzatához, hogy a férfi felnőtt NB II-es csapatuk viselhesse az Újpest nevet és Újpest 
– MT néven indulhasson. 
 
A Kosárlabda Klub iskolai sportkörből lett hivatásos sportszervezet, miután 2011. augusztus 25-én a 
Fővárosi Bíróság által bejegyzésre került, köszönhetően az egyre több sportolni vágyó kerületi 
fiatalnak és az elért eredményeknek. Jelenleg 11 újpesti iskolából közel 200 gyermek kosarazik az 
egyesületben. A 2012/2013-as bajnoki szezonban már 6 csapattal képviseltetik magukat az Országos 
Utánpótlás Bajnokságokban, a Budapest Bajnokságban 5 csapatot indítanak, továbbá a felnőtt férfi NB 
II-es bajnokságban is pályára lépnek 15 év után. Az egyesület számára kiemelt fontosságú, hogy a 
hazai versenyek mellett nemzetközi tornákon is részt vegyenek, valamint az álaluk szervezett Megyeri 
Kupát is nemzetközivé tegyék; sikereiket mutatja, hogy júliusban a Klub kvalifikálta magát a Közép-
Kelet Európai Ligába, ahol serdülőik két éven át a világ elitjébe tartozó utánpótlás csapatokkal 
küzdhetnek, továbbá ez évben a II. Megyeri Nemzetközi Tornán és az ausztriai World Sport Festival-
on értek el 3., illetve 2. helyezést. Az egyesület távlati célja, hogy az e hónapban életre hívott 
Tigriskölyök Programjával minél szélesebb körben megismertesse a gyermekekkel a kosárlabda 
sportágat, és eljutva a kerületi iskolákba, minél több diákot részvételre, sportolásra ösztönözzön.  
 
Az Önkormányzattal való korábbi szoros együttműködés eredménye, hogy a Klub edzéseit immár 
nemcsak a Megyeri Úti Általános Iskolában, hanem a Halassy Olivér Sportközpontban is megtarthatja, 
az NB II-es csapat hazai bajnoki mérkőzései is itt kerülnek megrendezésre. 
 
Fentiek bizonyítják, hogy az egyesületet a kerületi kosárlabda-élet felélesztésére tett eddigi sikerei és 
erőfeszítései méltóvá teszik arra, hogy felnőtt férfi csapatuk az Újpest nevet használhassa.  
 
Az előterjesztést a Közművelődési és Oktatási Bizottság 2012. szeptember 24-i ülésén megtárgyalta, 
és javasolta elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat 
megtárgyalta és úgy dönt, hogy az Újpest név visszavonásig történő használatát a Megyeri Tigrisek 
Közhasznú Kosárlabda Klub férfi felnőtt NB II-ben szereplő csapata részére engedélyezi. 
 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
 
Határidő: 2012. október 1. 
 
Újpest, 2012. szeptember 25.  
  
  
  
 Dr. Molnár Szabolcs 
 
Az előterjesztést készítette: Síkné Papp Rita referens 


