
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése : 55/2015. (III. 26.) határozatának 

melléklete 
 

KÖZHASZNÚSÁGI SZERZŐDÉS 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

amely létrejött egyrészről a Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Csabay G. krt. 1/a., adószám: 22295022-2-03, 

cégjegyzékszám.: 03-09-118399, képviseli: S. Juhász Attila ügyvezető), továbbiakban: Kft. 

 

másrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 

1., adószám: 15724540-2-03, KSH szám: 15724540-8411-321-03, képviseli: Szemereyné 

Pataki Klaudia polgármester), továbbiakban: Önkormányzat – mint a helyi közszolgáltatások 

és a társadalmi közös szükségletek kielégítéséért felelős szerv – (együtt úgyis, mint: Szerződő 

felek) között a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről, a mai napon határozatlan 

időtartamra az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények: 

 

Szerződő felek 2007. március 29. napján közhasznúsági megállapodást kötöttek a Kft. által 

Társasági Szerződésben rögzített alapcél szerinti közhasznú tevékenység végzésének 

támogatására. E megállapodást felek többször módosították, s megállapodásukat 

mindannyiszor a módosításokkal egységes szerkezetben hagyták jóvá. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. évre elfogadott költségvetésében 

meghatározta a Kft. használatában lévő - jelen szerződés 2. pontjában feltüntetett - ingatlan 

működési költségeinek fedezetére 2015. évre nyújtandó általános működési célú támogatást.  

 

Mindezekre tekintettel a támogatás folyósításának, valamint a sportlétesítményt 

térítésmentesen használó sportszervezetek körének meghatározása érdekében Szerződő felek 

az alábbiak szerint állapodnak meg: 

 

1./ A Kft. a Társasági Szerződésben meghatározottak közül az alábbi szolgáltatásokat, 

tevékenységeket folytatja jelen szerződés szerint támogatás fejében: 

 

a) a közhasznú tevékenységek köréből az alábbi közhasznú szolgáltatásokat végzi TEÁOR’08 

szerint: 

 

9311'08 Sportlétesítmény működtetése 

9329'08 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

9499'08 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

9604'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 

 

b) a társaság alapításakor hatályban volt 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontjában foglaltak 

alapján a Társasági Szerződés rögzíti, hogy a Kft. az alábbi, az Önkormányzat által elismert 

közhasznú tevékenységeket végzi: 

 

(1.) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 

tevékenység, 

 

(10.) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 

 

(11.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 

 

(14.) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 

folytatott sporttevékenység kivételével, 

(19.) euroatlanti integráció elősegítése, 
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(20.) közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe 

vehető – szolgáltatások. 

 

c) a Kft. e szerződés keretében a sport és egészségmegőrzés közhasznú tevékenységi körben, 

a sportról szóló 2004. évi I. törvényben írt önkormányzati feladatok ellátásához szükséges 

infrastruktúra biztosítását végzi az alábbiak szerint: 

 

- a sportlétesítmények fenntartása, működtetése, 

 

- saját szervezésű sportrendezvények lebonyolítása, 

 

- a létesítmény használatára szerződés alapján jogosult sportágak edzési, versenyzési 

igényeinek biztosítása a rendelkezésre álló eszközökkel, létesítményekkel az éves 

rendezvényterv és versenynaptár alapján, 

 

- az iskolai testnevelés és városi diáksport versenyekhez – lehetősége szerint – biztosítja a 

feltételeket a város diáksága számára. 

 

d) továbbá a létesítő okiratban megjelölt, közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve 

szolgáló alábbi tevékenységek végzésével járul hozzá a Kft. a társadalom és az egyén közös 

szükségleteinek kielégítéshez, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához. 

 

- a sportszervezési és sportszakmai feladatok ellátása, koordinálása, sportdiplomáciai 

kapcsolatok kiépítése, fejlesztése, 

 

- a verseny-, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos feladatok szervezésének segítése, 

létesítmény lehetőség szerinti biztosítása szerződés szerint, 

 

- egészségmegőrző, betegségmegelőző tevékenység elősegítése, abban való közreműködés. 

 

2./ Az Önkormányzat a Kft. jogelődje (Stadion Sportlétesítményeket Működtető Közhasznú 

Társaság) részére az 559/2006. (VII.19.) KH. számú határozat alapján, a 2006. november 7-én 

kelt Használati Szerződéssel ingyenesen határozatlan időre használatba adta a kecskeméti 

10202/2 hrszú. Széktói Stadion elnevezésű 12.7895 m2 nagyságú, természetben a Kecskemét, 

Csabay G. krt. 1/a szám alatti ingatlanból a jelen megállapodás részét képező 1. számú 

mellékletként szereplő térképvázlaton II. jelzéssel feltüntetett területet. 

 

A használatba adás időpontja: 2006. augusztus 1. 

 

Szerződő felek rögzítik, hogy a fenti ingatlan a helyi önkormányzat tulajdonában áll, s mint 

ilyen a nemzeti vagyon része, az ingatlan használatára a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) rendelkezései alkalmazandók. A Kft. ügyvezetője e 

szerződéshez csatolt, cégszerűen aláírt nyilatkozatban nyilatkozott, hogy az általa képviselt 

szervezet az Nvtv. 3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül. 

 

Szerződő felek a Használati Szerződésben rögzítették, hogy a Használó jogosult az ingatlant 

birtokba venni, használni, hasznait szedni, továbbá az Önkormányzattal való egyeztetés 

alapján harmadik személyeknek használatba vagy bérbe adni. 

 

3./ Az ingatlan használatát a Kft. a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező 2. 

számú mellékletben felsorolt szervezetek részére közfeladataik ellátása céljából, a közfeladat 

ellátásához szükséges mértékben, létesítmény-használati szerződés alapján térítésmentesen 

biztosítja. Egyébiránt a Kft. az ingatlan használatát kizárólag természetes személyek vagy 

átlátható szervezet részére engedheti át. 
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A Kft. a használatában álló ingatlanon évi 5 napot biztosít az Önkormányzat számára a város 

érdekeit kiemelkedően szolgáló rendezvények lebonyolítása céljából, melynek 

felhasználásáról Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi 

Bizottság – a Kft.-vel történő közös egyeztetés alapján – szükség szerint dönt. 

 

4./ Az Önkormányzat az 1. pontban felsorolt feladatok ellátása érdekében a Kft. használatában 

lévő jelen szerződés 2. pontjában feltüntetett ingatlan működési költségeinek fedezetére 

évente általános működési célú támogatást nyújt, melynek összege a 2015. évben  

 

50.187.000 Ft, azaz 

ötvenmillió-száznyolcvanhétezer forint. 

 

A fenti támogatásból – jelen megállapodás 5.) pontjában foglaltaknak megfelelően – a 

2015. január 1-től 2015. március 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan az Önkormányzat 

már megfizetett 8.312.500 Ft-ot. A fennmaradó 41.874.500 Ft összeg 2015. április – 

december hónapokra vonatkozóan a szerződés 5./ pontjában foglaltak szerint kerül 

átutalásra.  

 

5./ A támogatás összege a Közhasznúsági Szerződés adott évre vonatkozó aláírásáig az előző 

évi működési célú támogatás 1/12 hányadának megfelelő mértékben, a fennmaradó összeg a 

további hónapok vonatkozásában havi bontásban, tárgyhó 5. napjáig kerül folyósításra. 

6./ Kft. a támogatás felhasználásáról a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, továbbá az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 28-30. § figyelembevételével készített éves 

beszámolóban, illetve az egyidejűleg készített közhasznúsági mellékletben ad számot, 

közhasznú tevékenységeiről, a tárgyévet követő év május 31-ig köteles beszámolni 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése, illetve a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatában megjelölt szerve felé. 

 

7./ Felek a támogatás összegét évente közösen a működési költségeket alapul véve határozzák 

meg. 

8./ A szerződés rendes felmondására felek részéről írásban, 6 hónapos felmondási idővel 

kerülhet sor. 

9./ A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Civiltv. rendelkezései az 

irányadók. 

 

Felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek, vitás kérdéseiket a jogviszony 

jelentőségére, valamint a Kft. működésének zavartalanságára tekintettel, egyeztetéssel 

rendezik. Amennyiben peren kívüli egyezségre nem jutnak, a szerződésből eredő jogvitájuk 

eldöntésére kikötik hatáskörétől függően a Kecskeméti Törvényszék, illetve a Kecskeméti 

Járásbíróság kizárólagos illetékességét. 

 

Alulírott szerződő felek jelen szerződést elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, és 

mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Kecskemét, 2015. március 

 

 

……………………………………                                          ……………………………… 

    S. Juhász Attila Szemereyné Pataki Klaudia 

    Stadion Sportlétesítményeket                                        Kecskemét Megyei Jogú Város 

       Működtető Nonprofit Kft.                  Önkormányzata 
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2. számú melléklet 

Létesítmény-használat 

 

Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola 

korcsoport/csapat 

megnevezése 

 

heti 

edzésóra 
éves edzésóra 

éves 

versenynapok 

száma 

versenyórák 

száma 

megyei I. osztályú felnőtt 

amatőr csapat 

4,5 198 16 24 

U21 csapat 10,5 462 20 30 

U18 csapat 10,5 462 20 30 

U17 csapat 7,5 330 16 24 

U16 csapat 7,5 330 16 24 

U15 csapat 7,5 330 16 24 

U17 „A” csapat 4,5 198 16 24 

U17 „B” csapat 4,5 198 16 24 

U17 „C”csapat  4,5 198 16 24 

U14 csapat 6 264 16 24 

U14 „B” csapat 4,5 198 16 24 

U13 csapat 6 264 16 18,6 

U13 „B” csapat 4,5 198 16 24 

U12 csapat 4,5 198 16 24 

U12 „B” csapat 4,5 198 16 24 

U11 csapat 4,5 198 12 18 

U10 csapat 4,5 198 12 18 

U9 csapat 4,5 198 12 18 

U8 csapat 4,5 198 12 18 

U7 csapat 4,5 198 8 12 

U6 csapat 4,5 198 8 12 

U5 csapat 4.5 198 4 6 

 

Kecskeméti Atlétika és Rugby Club Rögbi Szakosztály 

korcsoport/csapat 

megnevezése 

 

heti 

edzésóra 

éves edzésóra éves 

versenynapok 

száma 

versenyórák 

száma 
 

Extraligás amatőr felnőtt 

csapat 

6 264 10 20 

U18 junior csapat 4 176 8 16 

U15 kadet csapat 4,5 198 8 16 

 

 

Diáksport rendezvények a Széktói Stadionban 

rendezvény megnevezése versenynapok 

száma 

versenyórák 

száma 

labdarúgó alapfokú verseny és diákolimpia I-IV. korcsoport 10 40 

atlétika egyéni és csapat bajnokság, tavaszi pályabajnokság, 

alapfokú atlétika bajnokság 

7 50 

atlétika csapatbajnokság 1 5 

rögbi diákolimpia 8 16 

 

 

 


