
246/2018. (XII. 13.) határozat melléklete 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI ÉS KÖZFELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

2. sz. módosítása 

 

amely létrejött 

 

           egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 6000 

Kecskemét, Kossuth tér 1., statisztikai számjele: 15724540-8411-321-03, képviseli: 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, az alpolgármesterek közötti feladatmegosztásról és 

kiadmányozásról szóló 2/2014. számú Polgármesteri Utasítás alapján aláírásra jogosult: Dr. 

Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester ), a továbbiakban: Önkormányzat 

 
           másrészről a Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (rövidített elnevezése: Kecskeméti Vadaskert Nonprofit Kft., székhelye: 6000 
Kecskemét, Műkert 1., Cg.sz.: 03-09-117851, statisztikai számjele: 14706211-9104-572-03, 
adószáma: 14706211-2-03, képviseli Tokovics Tamás ügyvezető), a továbbiakban: Kft. 
 

együttesen; Szerződő Felek / Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 

1.) Szerződő felek között 2016. január 5-én  

- az állatok nagyközönség részére történő bemutatása, valamint a környezet- és 

természetvédelem megismertetése és az ifjúság részére történő oktatása keretében 

növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése,  

- a Magyarországon őshonos, illetve betelepített vadfajok szakszerű bemutatása, ezen 

állatok tenyésztési és visszatelepítése programjaiba való bekapcsolódás, e programok 

létrehozásának kezdeményezése, környezet-természetvédelmi és e körben ifjúsági 

oktatás, nevelés, továbbá  

- az illetékes hatóság által lefoglalt, elkobzott állatok, valamint a Kecskemét lakosai 

által átadott – a Vadaskert állatállományától nem idegen – állatok egyedeinek 

ideiglenes vagy végleges elhelyezése  

céljából közszolgáltatási és közfeladat ellátási szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött 

létre, mely szerződést Szerződő Felek a 2016. december 16-án kelt szerződéssel 

módosították. 
 

2.) Szerződő felek Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2018. (XII. 13.) határozatában foglaltak alapján a Szerződés melléklete helyébe 2019. 

január 1-i hatállyal jelen szerződés-módosítás mellékletét helyezik.  
 

3.) A Szerződésben rögzített minden egyéb rendelkezés változatlan tartalommal hatályban 

marad. 
 

Szerződő felek jelen szerződés-módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 
 

Kecskemét, 2018. december …  

 

 

 

_____________________________                                   _____________________________ 

      Dr. Szeberényi Gyula Tamás                                                           Tokovics Tamás 

                alpolgármester                                                                            ügyvezető 

  Kecskemét Megyei Jogú Város                                           Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató 

           Önkormányzata                                                                           Nonprofit Kft. 
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2. sz. módosításának melléklete 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI ÉS KÖZFELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

 

1. sz. Melléklete 

 

 

A Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft. által folyamatosan nyújtott szolgáltatásért 

felszámítható díjak mértéke 2019. január 1-től. 

 

Belépőjegyek, bérletek és egyéb szolgáltatások 

2019. január 1-

től érvényes díj 

(Ft) 

Felnőtt belépőjegy: 1500 

Gyermek belépőjegy 3 - 18 év közötti gyermek részére: 1000 

Gyermek belépőjegy 3 éves kor alatti gyermek részére: 100 

Nyugdíjas belépőjegy: 1000 

Kedvezményes jegy fogyatékkal élők, szociális otthonok lakói részére, 

+1 fő kísérő jegye is*: 
300 

Kedvezményes jegy kiemelt rendezvényekre: 300 

Családi jegy (2 szülő + 2 gyermek): 3500 

Családi jegy (1 szülő + 3 gyermek): 3500 

Családi jegy (2 nagyszülő + 2 gyermek): 3000 

Családi jegyhez minden további gyermek: 800 

Csoportos felnőtt kedvezményes belépőjegy (10 fő felett): 1200 

Csoportos gyermek kedvezményes belépőjegy (10 fő felett): 800 

Minden 10. gyermek után 1 fő kísérő  300 

Csoportos nyugdíjas kedvezményes belépőjegy (10 fő felett): 800 

10 alkalmas bérlet (felnőtt és gyermek egységesen, a bérlet érvényességi 

ideje 1 év):   
8000 

3 hónapos felnőtt 12000 

3 hónapos gyermek 6000 

3 hónapos családi (2 felnőtt + 2 gyermek) 15000 

6 hónapos felnőtt 15000 

6 hónapos gyermek 8000 

6 hónapos családi (2 felnőtt + 2 gyermek) 18000 

12 hónapos felnőtt 18000 

12 hónapos gyermek 10000 

12 hónapos családi (2 felnőtt + 2 gyermek) 20000 

Csoportvezetés díja: 5000 

Zoo csemege: 400 

 

*Kedvezményes jeggyel a Kecskeméti Vadasparkot mozgássérültek, látássérültek, 

hallássérültek és szellemi fogyatékkal élők látogathatják. 

 
 


