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ELŐTERJESZTÉS 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2018. november 22-én tartandó ülésére 

 
Tárgy: A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 
módosítása 

Tisztelt Közgyűlés! 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll a Kecskeméti 
Junior Sport Nonprofit Kft (a továbbiakban: Kft.). A Kft. és az önkormányzat Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 118/2018. (VI. 21.) határozata alapján 
közszolgáltatási szerződést kötöttek, a Kft. a közszolgáltatási szerződés alapján nyújtja az 
alapító okiratában foglaltak szerinti közhasznú tevékenységek folytatásához kapcsolódó 
szolgáltatásait, így a sportiskolai képzést is.  
A Kft. által működtetett sportiskolák (Kecskeméti Sportiskola, Kosárlabda Akadémia) keretein 
belül igénybe vett képzésért nevelési hozzájárulás fizetendő, mely a Kft. közhasznú 
tevékenységéből származó bevételei közé tartozik. A Kft. közhasznú tevékenységéből 
származó bevételeinek azon része, mely az önkormányzattal megkötött, a Kft. által nyújtott 
szolgáltatásért felszámítható díj mértékét és a díj változtatásának feltételeit is tartalmazó 
megállapodás alapján folytatott tevékenységeiből származik –  a közhasznú megállapodás 
alapján kapott önkormányzati támogatással azonosan –  a társasági adóról és az osztalékadóról 
szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 6. melléklet E. pontja alapján a Tao 
tv. alkalmazásában nem minősül vállalkozási tevékenységből származó bevételnek, az ilyen 
bevételek után a Kft-nek nem keletkezik társasági adó fizetési kötelezettsége. 
Fentiekre tekintettel a közszolgáltatási szerződésnek célszerű kiterjednie a Kft. által 
folyamatosan nyújtott szolgáltatásokért felszámítható díjak – így a sportiskolai képzés 
ellenértékeként fizetendő nevelési hozzájárulás – hatályos mértékére és azok változtatásának 
feltételeire is, melynek érdekében indokolttá vált a közhasznú megállapodás megfelelő 
módosítása. 
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – a változásokat kiemelve tartalmazó –
közhasznú megállapodás a határozat-tervezet 1. 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. november 5. 
       
 Dr. Szeberényi Gyula Tamás  
 alpolgármester 



Határozat-tervezet 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…/2018. (XI.22.) határozata 
A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 
módosítása  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester 19937-14/2018. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta:  
 

I. 
1.)  A közgyűlés a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.-vel megkötött 

közszolgáltatási szerződés változásokkal egységes szerkezetbe foglalt módosítását a 
jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 

2.) A közgyűlés felhatalmazza Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert az 1.) pont 
szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közhasznú megállapodás 
aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


