
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere   

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS  
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság  

 
2017. szeptember 19-én 

tartandó ülésére 

 
 

Tárgy: Sportinfrastruktúra működtetésével kapcsolatos fejlesztési és fenntartási 

lehetőségek vizsgálata 

 

                    

 Az előterjesztést készítette:      Dr. Patay Balázs osztályvezető 

     Jogi Osztály 

      

Kezelési megjegyzés:   Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma:   1 

 

Melléklet:     Közgyűlési előterjesztés 

 

Véleményezésre megkapta:  

 

Egyéb szervezet, külső szakértő: 

 

Megtárgyalta: 

                    

Törvényességi észrevételem nincs  

 

 

   Dr. Határ Mária 

jegyző 
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Ügyiratszám: 362-19/2017. 

ELŐTERJESZTÉS  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2017. szeptember 19-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Sportinfrastruktúra működtetésével kapcsolatos fejlesztési és fenntartási 

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. szeptember 13. 

 

    

    

 Szemereyné Pataki Klaudia 

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…/2017. (XI. 19.)  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 362-18/2017. számú előterjesztését, és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

 

 

 

 

 



 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

2017. szeptember 21-én 

tartandó ülésére 

 

 
 

Tárgy: Sportinfrastruktúra működtetésével kapcsolatos fejlesztési és fenntartási 

lehetőségek vizsgálata 

 

 

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. (IX. 19.) VPB sz. határozat 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



Kecskemét Megyei Jogú Város 

             Polgármestere 

 

Ikt. szám: 362-18/2017. 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. szeptember 21-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Sportinfrastruktúra működtetésével kapcsolatos fejlesztési és fenntartási 

lehetőségek vizsgálata 

 

A Tisztelt Közgyűlés 2017. június 22. napján megtartott ülésén döntött arról, hogy 

megvizsgálja annak lehetőségét, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

kizárólagos tulajdonában álló Hírös Sport Nonprofit Kft. széleskörű működésének 

átláthatóbbá és hatékonyabbá tétele, valamint a társasági adókedvezményből származó 

bevételek, illetve a szponzorációban rejlő lehetőségek jelentősebb jövőbeni kihasználása 

érdekében a jelenlegi társasági forma és szervezetrendszer hogyan lenne átalakítható. Az erre 

vonatkozó javaslat elkészítésére a Hírös Sport Nonprofit Kft. ügyvezetőjét kérte fel a 

közgyűlés, melyet az alábbiak szerint terjesztett elő a társaság ügyvezetője. 

 

1. Jelenleg a Hírös Sport Nonprofit Kft. szervezetén belül elkülönülten működő Kecskeméti 

Sportiskola és a Mercedes-Benz Kosárlabda Akadémia a Hírös Sport Nonprofit Kft-ből 

kiválás útján történő átalakulással létrejövő új, önálló nonprofit formában működő korlátolt 

felelősségű társaság keretei között működne tovább a jövőben. A kiválással létrejövő új 

gazdasági társaság látná el továbbá a sportlétesítményekben megrendezésre kerülő 

sportrendezvényekkel összefüggő szervezési és koordinálási feladatokat is. 

 

A Hírös Sport Nonprofit Kft. tekintetében a tulajdonosi jogokat gyakorló közgyűlésnek kell 

döntést hoznia a kiválás szándékáról, továbbá arról, hogy a kiválás során milyen gazdasági 

társasági forma jöjjön létre, megállapítja az új gazdasági társaság nevét, vagyonát, vezető 

tisztségviselőit, székhelyét. A közgyűlésnek ugyancsak meg kell határoznia a Hírös Sport 

Nonprofit Kft. vagyonmegosztásának alapját képező vagyonmérleg-tervezetek fordulónapját 

és meg kell bíznia a Hírös Sport Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a szétválási terv, valamint a 

szétválási döntés meghozatalához szükséges egyéb – jogszabály által előírt – okiratok 

előkészítésével.  

Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi 

CLXXVI. törvény 4. § (3) bekezdése értelmében az átalakuló jogi személy vagyonmérleg-

tervezeteként a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlege is elfogadható abban az 

esetben, ha annak fordulónapja az átalakulásról való végleges döntés időpontját legfeljebb hat 

hónappal előzte meg, és ha a jogi személy az átértékelés lehetőségével nem él. Erre tekintettel 

a társaság 2016. I. félévi beszámolójának mérlege az átalakuláshoz szükséges 

vagyonmérlegként felhasználható. 

 

A vagyonmegosztás alapját képező vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek 

elkészítését követően a Hírös Sport Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága véleményezi e 

dokumentumokat, valamint a megbízott könyvvizsgálónak kell elkészítenie a könyvvizsgálói 

jelentését. Ezzel párhuzamosan a Hírös Sport Nonprofit Kft. ügyvezetésének elő kell 

készítenie a szétváláshoz szükséges minden egyéb dokumentumot. A megbízott 

könyvvizsgáló személyéről a Tisztelt Közgyűlésnek kell döntenie, a Hírös Sport Nonprofit 



Kft. saját könyvvizsgálója nem láthatja el e feladatot. A megbízott könyvvizsgáló személyére 

a Tisztelt Közgyűlés ülésén teszek javaslatot.  

 

A kiválás során az önkormányzat és a Hírös Sport Nonprofit Kft. között megkötött, 

feladatellátást érintő szerződéseket –a szétválási dokumentáció előkészítésével egyidejűleg – 

felül kell vizsgálni és a feladatok folyamatos ellátása érdekében a szerződések megosztásáról 

is gondoskodni kell az átalakulásról szóló végleges döntést meghozatalakor.  

 

A szétválási terv és mellékleteinek elfogadásáról, valamint az átalakulásról szóló végleges 

döntést a Közgyűlés e dokumentumok elkészítését követően egy új határozatban hozhatja 

meg, a kiválásról a Cégközlönyben egymást követő két alkalommal közleményt kell 

közzétenni, végezetül kezdeményezni kell a Cégbíróságon a kiválással történő átalakulás 

bejegyzését a cégnyilvántartásba. 

 

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

KTE-SI) – korábban a Kecskeméti Labdarúgó Club – országos szinten az első utánpótlás-

nevelő egyesületek közé tartozik, amely ellátja a Kecskeméti Labdarúgó Akadémia 

működtetésével összefüggő feladatokat, rendelkezik a nevezési jogokkal és a társasági 

adókedvezmény felhasználásával. 

 

A bevezetőben felsorolt célok megvalósítása érdekében, illetőleg tekintettel arra, hogy a 

Kecskeméti Labdarúgó Akadémia az önkormányzati tulajdonú és önkormányzati forrásból 

megvalósított sportlétesítményt fog használni, a Hírös Sport Nonprofit Kft. ügyvezetése 

javaslatot tett arra, hogy a Kecskeméti Labdarúgó Akadémia a Hírös Sport Nonprofit Kft. és a 

KLC-KTE-SI részvételével működő nonprofit korlátolt felelősségű társaság keretei között 

működjön tovább 2018. január 1. napjától. 

 

Az új gazdasági társaság nevét, székhelyét, vagyonát, tisztségviselőit, tevékenységi körét a 

Hírös Sport Nonprofit Kft. és a KLC-KTE-SI közösen határozza meg. A Tisztelt Közgyűlés 

engedélye szükséges azonban a Hírös Sport Nonprofit Kft. részvételéhez az új gazdasági 

társaságban, amelyről szóló döntés a kiválásra vonatkozó végleges döntéssel együtt hozható 

meg. 

 

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

Bizottság előzetesen véleményezésre megkapta, határozata a közgyűlés ülésén kerül 

ismertetésre.  

 

 

Kecskemét, 2017. szeptember 13. 

 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia  

 polgármester 



Határozat-tervezet 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2017. (IX.21.) határozata 

Sportinfrastruktúra működtetésével kapcsolatos fejlesztési és fenntartási lehetőségek 

vizsgálata 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 362-18/2017. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta:  

 

1./ A közgyűlés úgy dönt, hogy  

 

a.) egyetért a Hírös Sport Nonprofit Kft. kiválással megvalósuló átalakulási 

szándékával, amely szerint a Hírös Sport Nonprofit Kft-ből kiválás útján 

történő átalakulással létrejövő új, önálló nonprofit formában működő korlátolt 

felelősségű társaság keretei között működik tovább a Kecskeméti Sportiskola 

és a Mercedes-Benz Kosárlabda Akadémia, valamint e gazdasági társaság 

látná el a továbbiakban a sportlétesítményekben megrendezésre kerülő 

sportrendezvényekkel összefüggő szervezési és koordinálási feladatokat is, 

 

b.) a szétválási vagyonmérleg-tervezetek fordulónapja 2017. június 31. napja, 

 

c.) a szétválással járó könyvvizsgálói feladatok ellátásával 

.............................................................................. bízza meg. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

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

2017. októberi rendes ülésére készítse elő a kiválási tervet, a végleges kiválási döntés 

meghozatalához szükséges egyéb okiratokat, valamint a Kecskeméti Labdarúgó 

Akadémia működtetését ellátó, a Hírös Sport Nonprofit Kft. és a KLC-KTE-SI 

részvételével létrejövő nonprofit korlátolt felelősségű társaságban való többségi 

részesedés megszerzésére vonatkozó javaslatát. 

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Szenes Márton ügyvezető 

 

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 polgármester 

 

 

 

 


