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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 

Tárgy:  Javaslat a Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub TAO pályázaton való részvételének támo-

gatására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Újpesti Bajza József Általános Iskolában 2015-ben az Európai Unió társfinanszírozásával meg-

valósuló energiaihatékonysági pályázat eredménye képpen modernizálásra került a teljes fűtés-

rendszer, kicserélték a nyílászárókat, elvégezték az épület teljes külső hőszigetelését. A felújítás 

során az iskola vezetésével történt megbeszéléseken újra felmerült, hogy a meglévő 200 m2-es 

tornaterem a testnevelés igényeit nem tudja kiszolgálni, a diákoknak a folyosókon kell tornaórát 

tartani, a mindennapos testnevelés tanrendbe illesztése pedig elkerülhetetlenné tenné az infrast-

ruktúra már korábban megfogalmazódott fejlesztését. 

Újpest Önkormányzata a Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klubbal együttműködve pályázatot nyúj-

tott be a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez egy új, minden igényt kielégítő torna-

terem megépítésére. A Szövetség támogató döntése, valamint az építési engedélyezési eljárás 

lezárulta után 2017. júniusában megkezdődött az az iskolához fedett, fűtött átjáróval kapcsoló-

dó új épületrész tényleges kivitelezése. Az új tornaterem 2018. november 30-án kapott haszná-

latbavételi engedélyt, december elejétől pedig birtokba vehették a bajzás diákok, valamint a 

Megyeri Tigrisek játékosai. 

A Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub vezetése azzal kereste meg Önkormányzatunkat, hogy az 

idei évben lehetőség nyílik rá, hogy az új tornaterem berendezéseire eszközbeszerzési pályázatot 

nyújtson be az MKOSZ-hez mindösszesen 34.336.400,- forint értékben. A Klub kérte, hogy az eddig 

megszokott, jól működő módon az Önkormányzat segítsen a szükséges 30%-os önrész biztosítá-

sában. Sikeres pályázat esetén az új tornaterem még jobban felszerelt lenne, így nagyban hozzá 

tudna járulni mind az iskola tanulóinak, mind a Megyeri Tigrisek sportolóinak fejlődéséhez. 

A műszaki dokumentációt áttekintve megalapozottnak tarjuk a kérést, ezért azt javaslom a T. 

Képviselő-testületnek, hogy a Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub sikeres pályázata esetén biztosít-

sa a beszerzéshez szükséges önrészt. 

Újpest, 2019. április 25. 

 

 

Dr. Molnár Szabolcs 

 

 

 

Határozati javaslat 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján Budapest Főváros 

IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselői-testülete tulajdonosként hozzájárul, hogy a tulajdo-

nában álló, a Budapest IV. ker., 73302 hrsz.-ú – természetben 1046 Budapest, Bajza u. 2-14. meg-

jelölésű – ingatlanon található Újpesti Bajza József Általános Iskola tornatermébe új tárgyi eszkö-

zök kerüljenek beszerzésre. Vállalja továbbá, hogy a Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub nyertes 

pályázata esetén biztosítja a beruházáshoz szükséges önrészt.  

 A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, jog-

nyilatkozatok kiadására.  

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 
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