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Kecskemét Megyei Jogú Város  

             Polgármestere 

 

Ikt. szám:3405-…../2018. 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. június 21-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: A Hírös Sport Nonprofit Kft.-t és a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.-t 

érintő 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 Kft. által Alapító Okiratban rögzített alapcél szerinti közhasznú 

tevékenység végzésének támogatására, mely megállapodást a felek többször módosították, 

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

jóváhagyott módosításokkal 2016. április 1. napján foglalták egységes szerkezetbe. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy indokolttá vált a közhasznú megállapodás 

módosítása, az alábbiak következtében: 

 

a) A Tisztelt Közgyűlés 2017. szeptember 21. és 2018. április 26. napján tartott ülésein 

döntött arról, hogy a Kecskeméti Sportiskola és a Mercedes-Benz Kosárlabda Akadémia a 

kizárólagos tulajdonát képező Hírös Sport Nonprofit Kft-ből történő kiválás útján önálló 

korlátolt felelősségű gazdaság társaság keretében működjön tovább. Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Közgyűlése 57/2018. (IV.26.) határozata alapján a Kecskeméti Junior 

Sport Nonprofit Kft. kiválásának időpontja 2018. július 1. napja. A szétválást követően a 

Hírös Sport Nonprofit Kft.-ben marad a létesítmények fenntartása, üzemeltetése, a 

létesítményekhez kötődő sportesemények és rendezvények szervezése, koordinálása, míg a 

Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. folytatja az utánpótlás nevelési feladataihoz kötődő 

sporteseményekkel kapcsolatos szervezési és koordinálási feladatokat, illetve a sportiskolai, 

sportszakmai és utánpótlás nevelési feladatokat. 

 

b) A Tisztelt Közgyűlés 3/2015. (II.19.) határozatával hozzájárult ahhoz, hogy 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közfeladat ellátásának időtartamára 

ingyenes használati megállapodást kössön a Hivatal már ezt megelőzően is Kecskeméti 

Tourinform Irodaként üzemelő helyiségére vonatkozóan – a leltár szerint hozzá tartozó 

ingóságokkal együtt – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontja szerinti turizmussal kapcsolatos közfeladat ellátása 

érdekében. A Kecskeméti Tourinform Iroda új helyszínre költözésével az ingyenes használati 

megállapodás megszűnt, a helyiség és az ingóságok visszaadásra kerültek. 

 



c) A közgyűlés 57/2018. (IV. 26.) határozatában úgy döntött továbbá, hogy az 

önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, és a 157/2009. (IV. 29.) KH. számú határozat 

alapján ingyenes vagyonkezelésbe adott kecskeméti 10211/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogát 

tőkeemelés során nem pénzbeli hozzájárulásként a Hírös Sport Nonprofit Kft. rendelkezésére 

bocsátja. Az apportba adással a 10211/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában fennálló 

vagyonkezelési jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:3. §. b) 

pontjára tekintettel megszűnik. 

 

d) Az önkormányzat több esetben is segítséget nyújt a város sportéletében kiemelkedő 

jelentőséggel bíró sportrendezvények lebonyolításához, a támogatás egyik formája a 

térítésmentes létesítményhasználat biztosítása. Ez a támogatási forma lehetőséget biztosít a 

sportesemények szervezői számára, hogy a rendezvények megfelelő körülmények között, 

korszerű létesítményekben kerüljenek lebonyolításra, ugyanakkor jelentős mértékben 

csökkenti a sportszervezetek költségeit. A Hírös Sport Nonprofit Kft. ennek érdekében a 

használatában lévő Messzi István Sportcsarnokban évi 10 nap térítésmentes igénybevételt 

biztosít a kiemelt jelentőségű sportrendezvények lebonyolításához. Ezt a lehetőséget célszerű 

a megnövekedett igényekre tekintettel évi 5 napban maximalizálva a Mercedes-Benz 

Kosárlabda Akadémia épületére is kiterjeszteni. 

 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – a változásokat kiemelve tartalmazó –

közhasznú megállapodás a határozat-tervezet 1. számú mellékletét képezi. 

 

II. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 57/2018. (IV. 26.) határozatával 

úgy döntött, hogy a 2018. július 1. napjával létrejövő, kizárólagos tulajdonát képező 

Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.-vel, a társaság által ellátandó, az önkormányzati 

közfeladatok ellátását elősegítő feladatokra közszolgáltatási szerződést kíván kötni.  

Az önkormányzat által a társaság útján ellátni kívánt közfeladatok az alábbiak: 

- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdés 4. és 15. pontjában meghatározott helyi közügyek, valamint a helyben 

biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok, így 

különösen az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, valamint a sport, 

ifjúsági ügyek, 

 

- a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sport tv.) 55. § (1) bekezdés d) 

pontja alapján az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlása 

feltételeinek megteremtése, 

 

- a Sport tv. 55. § (4) bekezdése alapján alkalmazandó 55. § (3) bekezdés f) pontjai 

alapján a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos 

sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében való közreműködés, 

 

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152/A.§ rendelkezéseiben 

meghatározott, a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre 

irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben való együttműködés az ezeket végző 

szervekkel és személyekkel. 

 



A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. a fenti önkormányzati közfeladatokat sport 

közhasznú tevékenységi körben látja el, az alábbi közhasznú feladatok ellátásával:  

1. sportszervezési, sportszakmai feladatok ellátása, koordinálása, 

2. városi szabadidősport rendezvények szervezése, koordinálása, lebonyolítása, 

3. kötelező úszásoktatás szervezésének elősegítése, 

4. Városi Diáksport Egyesület működésének támogatása, valamint annak 

rendezvényei szervezésének és lebonyolításának segítése, 

5. Városi Sportiskola (6000 Kecskemét, Olimpia u. 1/a) működtetése, üzemeltetése. 

A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. fenti tevékenységeihez szükséges eszköz- és 

munkaerő állomány a társaság rendelkezésére áll. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) 

bekezdése értelmében nincs akadálya annak, hogy önkormányzatunk a fenti, helyben 

biztosítandó közfeladatainak ellátására közszolgáltatási szerződést kössön a társasággal. 

A közszolgáltatási szerződés tervezete a határozat-tervezet 2. számú mellékletét képezi. 

 

Az előterjesztést Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi 

Bizottsága előzetesen véleményezésre megkapta, határozatuk a közgyűlési ülésen kerül 

kiosztásra. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetben 

foglaltakról dönteni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2018. május 05. 

 

 

       

 Szemereyné Pataki Klaudia  

 polgármester 



Határozat-tervezet 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2018. (VI.21.) határozata 

A Hírös Sport Nonprofit Kft.-t és a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.-t érintő 

döntések meghozatala 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 3405-…../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 jóváhagyja. 

 

2.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az 1.) pont 

szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közhasznú megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

 

II. 

1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat közszolgáltatási szerződést köt a 

cégbejegyzés napján a Kecskeméti Junior Nonprofit Kft.-vel 2018. július 1. napjától, 

illetve a cégbejegyzés napjától szóló határozatlan időre a jelen határozat 2. számú 

melléklete szerinti tartalommal, az abban részletezett feladatok kizárólagos 

ellátására. 

 

2.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az 1.) pont 

szerinti közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

 


