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lehetőségek vizsgálata 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 5.4.1. pontjában foglaltakra tekintettel az 

előterjesztést véleményezni szíveskedjen.  

 

Kecskemét, 2017. június 15. 

 

    

    

 Szemereyné Pataki Klaudia 

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…/2017. (VI. 20.)  VPB. számú határozat 

Sportinfrastruktúra működtetésével kapcsolatos fejlesztési és fenntartási lehetőségek 

vizsgálata 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 362-9/2017. számú előterjesztését, és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
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Az előterjesztést készítette:   Dr. Patay Balázs osztályvezető 

     Jogi Osztály 

      

  

 

Kezelési megjegyzés:    Határozat-tervezet 

  

Döntési változatok száma:    1 

 

Mellékletek:         
      

Véleményezésre megkapta:  

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság …../2017. (VI. 20.) VPB sz. határozat 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 
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Ikt. szám: 362-9/2017. 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. június 22-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Sportinfrastruktúra működtetésével kapcsolatos fejlesztési és fenntartási 

lehetőségek vizsgálata 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll a Hírös Sport 

Nonprofit Kft. 

 

A társaság a sport- és rekreációs szolgáltatások, valamint a területfejlesztés –

idegenforgalommal kapcsolatos részterületein folytatja közhasznú tevékenységét a kezelésére 

bízott létesítményekben.  

 

A társaság működésén belül elkülönül a létesítményüzemeltetés, a Kecskeméti Sportiskola és 

a Mercedes-Benz Kosárlabda Akadémia működtetése. A divíziók a társaság keretein belül, de 

önállóan, saját költségvetésből gazdálkodnak. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 286/2008. (VI.24.) KH. sz. határozatában döntött 

a Kecskeméti Sportiskola 2008. szeptember 1. napjával történő beindításáról. A Kecskeméti 

Sportiskola a Hírös Sport Nonprofit Kft. keretein belül működik, annak szervezeti 

egységeként. 

 

A Kecskeméti Kosárlabda Akadémia 2013. július hónaptól a Hírös Sport Nonprofit Kft. 

keretein belül működik divízióként és magában foglalja a lány és fiú kosárlabda utánpótlás 

szakosztályokat.  Az Akadémia 400 igazolt játékossal, 14 előkészítő csoporttal, 22 csapattal 

és 40 edzővel, dolgozóval indult a 2016/17-es bajnoki szezonban. Az Akadémia szervezett 

keretein belül 600 gyermek kosárlabdázik. 2013. június 13. napjától a Mercedes-Benz 

Manufacturing Hungary Kft. névadó szponzora a Kosárlabda Akadémiának. 

 

A társaság széleskörű tevékenységének átláthatóbbá tétele érdekében, valamint a társasági 

adókedvezményből származó bevételek hatékony jövőbeni felhasználása érdekében indokolt 

a jelenlegi társasági  forma és szervezetrendszer átalakítása. Érdemes újragondolni ezen 

meglévő rendszert akként, hogy a jövőben a fent említett két divízió önálló szervezeti 

keretben működjön tovább. Az új szervezeti rendszer működési feltételeinek kialakításához 

alapos előkészítésre van szükség, mellyel Szenes Mártont, a Hírös Sport Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjét javaslom, hogy kérje fel a Tisztelt Közgyűlés. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 13/2016. (II. 18.) határozatával 

fogadta el Kecskemét megyei jogú város középtávú sportkoncepcióját, amelyben az 

önkormányzat elkötelezte magát amellett, hogy az labdarúgó utánpótlás bázis szélesítése és a 

zavartalan szakmai munka feltételeinek biztosítása céljából felül kell vizsgálni az utánpótlás 

labdarúgó szervezetek önkormányzati támogatásának (anyagi és létesítményhasználat) 

lehetőségét. A sportkoncepció szerint törekedni kell továbbá arra is, hogy az utánpótlás 



labdarúgó képzésből kikerülő fiatalok a város legmagasabb osztályban szereplő együttesénél 

folytassák pályafutásukat, ezzel is elősegítve a felsőbb osztályokba lépés lehetőségét. 

 

A Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola (a továbbiakban: KLC-KTE-

SI) – korábban a Kecskeméti Labdarúgó Club – 1992 novemberében a városi labdarúgásban 

dolgozó szakemberek kezdeményezésének köszönhetően alakult meg. Országos szinten az 

első utánpótlás-nevelő egyesületek közé tartozik. Az egyesület létrejötte megteremtette a 

szervezett keretek között folytatott labdarúgás oktatás lehetőségét, mely kedvező fogadtatásra 

talált a kecskeméti családok körében. Az alapításkor megfogalmazott célkitűzések között 

található a labdarúgás népszerűsítése, rendszeres edzési lehetőség biztosítása, utánpótlás 

tornák szervezése, részvétel az országos és nemzetközi tornákon. Fontos cél a gyerekek 

egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése, a rendszeres sportnak az életmóddá alakítása, 

az ifjú focisták személyiségének formálása, a sport eszközként való felhasználásával. 

 

A KLC-KTE-SI látja el jelenleg a Kecskeméti Labdarúgó Akadémia működtetésével 

összefüggő feladatokat, rendelkezik a nevezési jogokkal és a társasági adókedvezmény 

felhasználásával.  

 

Önkormányzatunk a tulajdonában lévő Széktói Stadionban műfüves labdarúgó pálya 

beruházás megvalósításához cca. 46.000.000,- Ft önrészt biztosított 2012-2013. években, 

azonban nem tudott ellenőrzést gyakorolni a beruházásban érintett sportszervezetek felett. Az 

önkormányzat 2017. évi költségvetésében 59.015.035,- Ft biztosított, míg 2018. évben 

további 37.945.897,- Ft biztosítására van lehetőség regionális labdarúgó utánpótlás központ 

megvalósításához kapcsolódó, önkormányzat által biztosítandó önerő támogatás céljára.  

 

Tekintettel arra, hogy a Kecskeméti Labdarúgó Akadémia az önkormányzat tulajdonában lévő 

és jelentős önkormányzati anyagi szerepvállalással megvalósult, illetve megvalósuló 

sportlétesítményt fog használni, így érdemes és célszerű lenne, hogy a KLC-KTE-SI és az 

önkormányzat által közösen kialakított szervezeti keretben lássa el 2018. január 1. napjától a 

Kecskeméti Labdarúgó Akadémia a feladatát, mely szervezeti keret kidolgozására irányuló 

javaslat megtételére szintén Szenes Márton ügyvezető urat javaslom felkérni. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést a Városstratégiai és Pénzügyi 

Bizottság előzetesen véleményezésre megkapta, határozata a közgyűlés ülésén kerül 

ismertetésre.  

 

 

Kecskemét, 2017. június 15. 

 

 

       

 Szemereyné Pataki Klaudia  

 polgármester 



Határozat-tervezet 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2017. (VI. 22.) határozata 

Sportinfrastruktúra működtetésével kapcsolatos fejlesztési és fenntartási lehetőségek 

vizsgálata 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 362-9/2017. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta:  

 

1./ A közgyűlés megerősítve a 13/2016. (II. 18.) határozatával elfogadott Kecskemét 

megyei jogú város középtávú sportkoncepciójában foglaltakat, úgy dönt, hogy az 

önkormányzat elkötelezi magát a labdarúgó utánpótlás bázis szélesítése és a zavartalan 

szakmai munka feltételeinek biztosítása, kiemelten a Kecskeméti Labdarúgó Akadémia 

regionális szerepének megtartása céljából történő önkormányzati szerepvállalás mellett. 

 

2./ A közgyűlés felkéri a Hírös Sport Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a közgyűlés 2017. 

szeptemberi ülésére terjessze elő javaslatait, arról, hogy a Kecskeméti Sportiskola és a 

Mercedes-Benz Kosárlabda Akadémia működése milyen szervezeti keretben különüljön el 

a létesítményüzemeltetéstől, továbbá, hogy a Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna 

Egylet Sportiskola és az önkormányzat együttműködése mellett milyen szervezeti keretben 

lássa el a Kecskeméti Labdarúgó Akadémia a feladatát 2018. január 1. napjától. 

 

3./ A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a közgyűlés 

döntéséről a Hírös Sport Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia 

 


