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ELŐTERJESZTÉS 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. november 22-én tartandó ülésére 
 
 
Tárgy: A Hírös Sport Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

I. 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll a Hírös Sport 
Nonprofit Kft. A Hírös Sport Nonprofit Kft. és az önkormányzat Kecskemét Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 83/2003. (II. 5.) KH. számú határozata alapján közhasznú megállapodást 
kötöttek a Hírös Sport Nonprofit Kft. által alapító okiratban rögzített alapcél szerinti közhasznú 
tevékenység végzésének támogatására, mely megállapodást a felek többször módosították, 
legutoljára Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 118/2018. (VI.21.) 
határozatával jóváhagyott módosításokkal 2018. július 01. napján foglalták egységes 
szerkezetbe. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy indokolttá vált a közhasznú megállapodás 
módosítása, az alábbiak következtében: 
 
a) A Tisztelt Közgyűlés 57/2018. (IV.26.) határozata alapján 2018. július 01. napjával a 

Hírös Sport Nonprofit Kft. szétváló társaságból kiválás útján létrejött a Kecskeméti 
Junior Sport Nonprofit Kft., amely nonprofit gazdasági társaság a Hírös Sport Nonprofit 
Kft. korábbi sportszakmai tevékenységét, így elsősorban a Kecskeméti Sportiskola és a 
Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia keretein belül megvalósuló 
utánpótlásnevelést, továbbá az utánpótlásnevelés feladataihoz kötődő 
sporteseményekkel kapcsolatos szervezési és koordinálási feladatok ellátását folytatja 
tovább.  

 
b) A közhasznú megállapodás módosítását a Hírös Sport Nonprofit Kft. üzemeltetésében 

álló, ugyanakkor társasági adó igénybevételére jogosító támogatásból megvalósult 
beruházással, felújítással érintett sportlétesítmények a társasági adóról és az 
osztalékadótól szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § szerinti sportcélú használatának 
jogilag rendezett módon történő biztosítása, valamint az elsődlegesen piaci alapon 
történő hasznosítás, illetve a korlátozott gazdasági tevékenység végzésére vonatkozó 
rendelkezések sportlétesítményenként történő rögzítése indokolja. A módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt közhasznú megállapodás a határozat-tervezet 1. számú 
mellékletét képezi. 
 
 
 
 
 



II. 
 
A Hírös Sport Nonprofit Kft. kezdeményezte önkormányzatunknál alapító okiratának 
módosítását és ehhez kapcsolódóan a szervezeti és működési szabályzat módosítását. Az alapító 
okiratban technikai jellegű módosítások megtétele szükséges, így többek között telephelyként 
kerül szerepeltetésre a Széktói Tenisztelep területe (6000 Kecskemét, Olimpia utca 3.) és a 
Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia épülete (6000 Kecskemét, Izsáki út 1.), a nagyobb 
nyilvánosság elérése érdekében a közzététel helyeként a társaság honlapja kerül rögzítésre, 
továbbá a társaság egyéb feladati között a versenyuszoda helyett a Kecskeméti Fürdő 
megjelölés kerül feltüntetésre, így a Hírös Sport Nonprofit Kft. által az uszodai sportágak 
részére nyújtott szolgáltatások körébe a fürdő valamennyi szolgáltatása  beletartozik.  
A fentiekre vonatkozó változtatások az alapító okiratban átvezetésre kerültek, mely a határozat-
tervezet 2. számú mellékletét képezi. 

Az előterjesztést Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi 
Bizottsága előzetesen véleményezésre megkapta. 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetben 
foglaltakról dönteni szíveskedjen. 
 
Kecskemét, 2018. november 6.         
 Dr. Szeberényi Gyula Tamás  
 alpolgármester 



Határozat-tervezet 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…/2018. (XI.22.) határozata 
A Hírös Sport Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester 3405-21/2018. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta:  
 

I. 
 

 1.) A közgyűlés a Hírös Sport Nonprofit Kft.-vel megkötött közhasznú megállapodás 
módosítását a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti egységes szerkezetbe 
foglalt tartalommal elfogadja. 

 
2.) A közgyűlés felhatalmazza Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert az 1.) pont 

szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közhasznú megállapodás 
aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester  
 

II. 
 

1./ A közgyűlés a Hírös Sport Nonprofit Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát – a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal – 
elfogadja.  
 
2./ A közgyűlés felkéri a Hírös Sport Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy jogi 
képviselője útján gondoskodjon az egységes szerkezetű alapító okirat 
ellenjegyzéséről, valamint a változásbejegyzési eljárás lefolytatásáról. A közgyűlés 
felhatalmazza Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert, hogy esetleges 
hiánypótlás esetén a szükséges okiratokat aláírja, jognyilatkozatokat megtegye. 
 
3./ A közgyűlés felkéri Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert, hogy a fenti 
döntésről a Hírös Sport Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


