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Tárgy: Az Állami Számvevőszéknek a Hírös Sport Nonprofit Kft.-nél végzett 

vizsgálatával összefüggő döntések meghozatala 

 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Az Állami Számvevőszék folyamatos ellenőrzést tart az önkormányzatok kizárólagos és 

többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási 

tevékenysége szabályszerűsége tekintetében. Ennek keretében 2016. I. félévében a Hírös 

Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: 

társaság) 2011-2014. évekre vonatkozó gazdálkodását ellenőrizte.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata megkapta „Az önkormányzatok gazdasági 

társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és 

Szolgáltató Nonprofit Kft.” címmel készített számvevőszéki ellenőrzéshez készült jelentést (a 

továbbiakban: jelentés). A jelentés javaslatot fogalmaz meg Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármesterének, mely szerint kezdeményeznie kell, hogy a társaság felügyelőbizottsága 

beszámoljon az általa lefolytatott ellenőrzésekről.  

 

A megfogalmazott javaslatra a végleges jelentést megelőző jelentéstervezet megérkezését 

követően a jelen előterjesztés mellékletét képező érdemi észrevétellel éltünk, melyben 

kifejtettük, hogy a kifogásolt – 2011. és 2014. években lefolytatott felügyelőbizottsági – 

ellenőrzésekről, miért nem tudott beszámolni a korábbi felügyelőbizottság. Az Állami 

Számvevőszék a jelentéstervezetre készített észrevételünkben foglalt érvelést a 2011. évre 

vonatkozóan elfogadta, így a jelentésben szereplő javaslatnak megfelelő intézkedési tervet 

csupán a korábbi felügyelőbizottság által 2014. évben lefolytatott ellenőrzésekről történő 

beszámoltatás érdekében kell elkészíteni.  

 

A bizottság 253/2016. (XII. 20.) VPB. sz. határozatával döntött a vonatkozó intézkedési terv 

elfogadásáról, melyben felkérte a Hírös Sport Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy küldje meg a 

társaságnál 2014. évben elvégzett ellenőrzésekről készült összegzést, és az érintett időszakban 



 

 

a társaságnál felügyelőbizottsági tagi tisztséget betöltőknek arra vonatkozó nyilatkozatait a 

tulajdonosi joggyakorló részére elfogadás céljából. Az ügyvezető e kötelezettségének eleget 

tett, így a kapcsolódó dokumentumok jelen előterjesztés mellékletét képezik, melyeket nagy 

terjedelmükre tekintettel a Polgármesteri Hivatal félemelet 7. sz. helyiségében lehet 

megtekinteni. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 416/2011. (XII.15.) KH. számú 

határozata alapján a Tisztelt Bizottság dönt az önkormányzat kizárólagos és többségi 

tulajdonában lévő gazdasági társaságok felügyelőbizottságainak éves ellenőrzési tervéről és a 

felügyelőbizottságok által lefolytatott ellenőrzésekről készített beszámolók elfogadásáról.  

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és határozatát meghozni 

szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2017. június 1. 

 dr. Szeberényi Gyula Tamás  

 alpolgármester 



 

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

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

Az Állami Számvevőszéknek a Hírös Sport Nonprofit Kft.-nél végzett vizsgálatával 

összefüggő döntések meghozatala 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 362-8/2017. számú előterjesztését 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A bizottság elfogadja a Hírös Sport Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága által 2014. 

évben lefolytatott ellenőrzésekről szóló beszámoló dokumentációt. 

 

2./ A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy tájékoztassa 

az Állami Számvevőszéket az intézkedési tervben foglaltak teljesüléséről. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 


