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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. október 27-én tartandó ülésére 
 
 
Tárgy: Hírös Sport Nonprofit Kft. cégjegyzékbe bejegyzett főtevékenységének 
módosítására irányuló alapítói döntéshozatal 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló Hírös Sport 
Nonprofit Kft. a Kecskeméti Sport Kht. jogutódjaként nem jövedelemszerzésre irányuló 
gazdasági tevékenység végzésére jött létre 2008-ban.  
Az alapító szándékának megfelelően a társaság feladata a város tulajdonát képező 
sportlétesítmények fenntartása és működtetése, ezzel összhangban a cégjegyzékbe bejegyzett 
főtevékenysége TEÁOR 85.51 '08 sport, szabadidős képzés közhasznú tevékenység.  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 13/2016. (II.18.) számú 
határozatával fogadta el a Város Középtávú Sportkoncepcióját, melynek kidolgozását a sport 
területén bekövetkezett jogszabályi változások, valamint a város sportéletének alakulása tette 
szükségessé, s melynek kiemelt célja a sportfinanszírozás nyomon követhetőségének és 
transzparenciájának biztosítása, tervezhető környezet létrehozása a sport területén működő 
szervezetek, egyesületek és sportvállalkozások számára.  
 
A koncepció elismeri, hogy a sport meghatározó szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi 
nevelésében, fizikai fejlesztésében, jellem- és személyiség-formálásában. 
Az utánpótlás-nevelés szervezeti rendszerét városunkban a sportiskolai képzés, az akadémiai 
keretek között történő fejlesztés, valamint a sportszervezetek által működtetett utánpótlás-
nevelés alkotja. Az önkormányzat a Kecskeméti Sportiskola és a Mercedes-Benz Gyár 
Kosárlabda Akadémia működéséhez szükséges anyagi feltételeket költségvetési rendeletében 
biztosította, a sportszervezeti keretek között működő utánpótlás-nevelés a mindenkori 
költségvetés adta lehetőségekhez mérten részesül támogatásban.  
 
A közgyűlés a koncepció keretében hozzájárult ahhoz, hogy a Hírös Sport Nonprofit Kft. a 
volt fedett uszoda épületén értéknövelő beruházást hajtson végre a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) szerinti sportcélú 
társasági adókedvezmény igénybevételére jogosító támogatás igénybevételével, mindez a 
Társaság közhasznú jellege miatt a 93.19 TEÁOR számú Egyéb sporttevékenység 
főtevékenység szerepeltetése mellett volna megkezdhető. 
 
A sportkoncepcióban kitűzött célokra, az utánpótlás-nevelés területén bekövetkezett innovatív 
változásokra, továbbá a látvány-csapatsportok támogatási rendszerére tekintettel rögzíthető, 



 
 

hogy a sporttevékenység felértékelődött, ezért a társaság főtevékenységének módosítása 
indokoltnak mutatkozik.   
 
A tevékenység-módosítás a Tao tv. vonatkozásában mind sportszakmai, mind cégjogi, mind 
adójogi szempontból egyeztetésre került az érintett szervekkel.  
 
Figyelembe véve, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:102.§ 
értelmében a létesítő okirat módosításáról a társaság legfőbb szerve dönt, a 3:109.§ (4) 
bekezdése alapján pedig egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító 
gyakorolja, javaslom, hogy az ügyvezető és a Hírös Sport Nonprofit Kft. keretében működő 
látvány-csapatsportágakhoz tartozó szakosztályok kezdeményezésének megfelelően a Tisztelt 
Közgyűlés a jelen előterjesztést megtárgyalni és döntését a társaság főtevékenységének 
módosítása vonatkozásában a határozat-tervezet szerinti tartalommal meghozni szíveskedjen. 
 
 
Kecskemét, 2016. október 
                                                                                                                     
 
                                                                                                  Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
                                                                                                              alpolgármester 



 
 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
/2016 (X.27.) határozata 
Hírös Sport Nonprofit Kft. cégjegyzékbe bejegyzett főtevékenységének módosítására 
irányuló alapítói döntéshozatal 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester 10126-11/2016. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

 
1./ A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Hírös 
Sport Nonprofit Kft. alapító okiratának I. számú melléklet szerinti módosításához a 
sporttevékenység Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 13/2016. 
(II. 18.) számú határozatával elfogadott Középtávú Sportkoncepcióban kitűzött célok, az 
utánpótlás-nevelés területén bekövetkezett innovatív változások, továbbá a látvány-
csapatsportok támogatási rendszerének eredményeképpen bekövetkezett felértékelődésére 
tekintettel hozzájárul. 

  
2./ A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 
változásbejegyzéssel kapcsolatos eljárásban a szükséges okiratokat aláírja, 
jognyilatkozatokat megtegye, beleértve az esetlegesen szükségessé váló hiánypótlásokat 
is. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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