…./2018. (XI.22.) határozat melléklete
Iktatószám:19937-_ /2018.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

egységes szerkezetben a 2018. december 1-jei módosítással
melyet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése /2018. (XI.22.)
határozatával elfogadott, és amely létrejött egyrészről a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Kft.) (6000 Kecskemét, Izsáki út 1., Cg.: 0309-131712, képviseli: Ivkovicné Béres Tímea ügyvezető),
másrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)
(6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., KSH szám: 15724540-8411-321-03, képviseli: Szemereyné
Pataki Klaudia polgármester, az alpolgármesterek közötti feladatmegosztásról és a
kiadmányozásról szóló 2/2014 polgármesteri utasítás alapján aláírásra jogosult Dr. Szeberényi
Gyula Tamás alpolgármester) között a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről a mai
napon határozatlan időtartamra az alábbi feltételekkel:
Előzmények:
Felek Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 118/2018. (VI. 21.) számú határozata
alapján közszolgáltatási szerződést kötöttek a Kft. által az Alapító Okiratban rögzített alapcél
szerinti közhasznú tevékenység ellátására. Felek e megállapodást a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 6. melléklet E.
pontjában foglaltakra tekintettel Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének …./2018.
(XI.22.) határozatával összhangban 2018. december 1. napjával az alábbiak szerint
módosítják és foglalják egységes szerkezetbe.
1./ Kft. az Alapító Okiratában meghatározottak közül az alábbi szolgáltatásokat,
tevékenységeket folytatja jelen szerződés szerint támogatás fejében:
a) Közhasznú tevékenységek köréből az alábbi közhasznú szolgáltatásokat végzi TEÁOR
szerint:
93.19 ’08 Egyéb sporttevékenység
94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység – közhasznú tevékenység
85.51 Sport-, szabadidős képzés – közhasznú tevékenység
b) a Kft. e szerződés keretében a sport közhasznú tevékenységi körben, a sportról szóló 2004.
évi I. törvényben írt önkormányzati feladatok ellátását végzi az alábbiak szerint:
- Városi Sportiskola (6000 Kecskemét, Olimpia u. 1/a) működtetése, üzemeltetése,
- úszásoktatás szervezésének elősegítése,
- sportiskolai képzés szervezése, a képzéssel kapcsolatos versenyek, rendezvények
lebonyolítása.
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c) 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
- városi szabadidősport rendezvények szervezése, koordinálása, lebonyolítása
- egészségmegőrző, betegségmegelőző tevékenység elősegítése, abban való közreműködés,
- Városi Diáksport Egyesület működésének támogatása, valamint annak rendezvényei
szervezésének és lebonyolításának segítése.
2.1./ Felek a Tao tv. 6. melléklet E. pontjának figyelembevételével a Kft. által teljesített
folyamatos szolgáltatásokért felszámítható díjak mértékét és a díjak változtatásának feltételeit
az alábbiak szerint határozzák meg.
2.2./ A Tao tv. 6. melléklet E. pontjának figyelembevételével meghatározott díjak mértékét
sportágankénti bontásban a jelen megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza, a díjak
felülvizsgálatára minden év májusának utolsó napjáig – legelőször 2019. május 31. napjáig
– kerül sor. A Kft. díjemelésre vonatkozó indokolással ellátott javaslatát legkésőbb tárgyév
április 25. napjáig köteles eljuttatni az Önkormányzat részére.
2.3./ Felek megállapodnak abban, hogy az igénybe vehető kedvezmények rendszerét a Kft.
belső szabályzatban jogosult meghatározni, módosítani.
3.1./ Az Önkormányzat az 1. pontban felsorolt feladatok ellátása érdekében a Kft. által
biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt.
3.2./ Önkormányzati támogatás általános működési célra, másrészről felhalmozási
(önkormányzat által jóváhagyott infrastruktúra-beruházás) célra nyújtható.
3.3./ A támogatás mértéke nem haladhatja meg az 1. pont szerinti szolgáltatások nyújtásával
kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét.
A fent írt keretek között az önkormányzat csak a mindenkor hatályos költségvetési rendeletében
meghatározott előirányzat mértékéig biztosít támogatást.
3.4./ Az önkormányzat a mindenkori költségvetési előirányzat erejéig külön támogatási
szerződések alapján biztosítja a tárgyévi támogatást a Kft. részére. A támogatási szerződések
csak jelen közhasznú megállapodással együtt értelmezhetőek, és annak elválaszthatatlan
mellékletét képezik, akkor is, ha azzal fizikailag egybefűzésre nem kerülnek.
4./ Tárgyév január 1. napjától a tárgyévre vonatkozó támogatási szerződés megkötéséig a Kft.
a megelőző évi támogatás azonos időszakra esedékes, arányos összegére jogosult, mely összeg
a tárgyévi támogatásba beszámít.
5.1./ A Kft. a közhasznú tevékenységeiről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti
éves beszámolóban, illetve a Civil tv. 46. § (1) bekezdése alapján készített közhasznúsági
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mellékletben ad számot, a támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év május 31-ig köteles
elszámolni az Önkormányzat felé.
5.2./ A Kft. a támogatás felhasználásáról a 3.4. pontban meghatározott éves támogatási
szerződésben foglaltak szerint köteles elszámolni.
6./ A szerződés rendes felmondására felek részéről írásban, 6 hónapos felmondási idővel
kerülhet sor.
7./ A Kft. kijelenti, hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezik arról, hogy az önkormányzati
költségvetésből származó támogatási pénzeszköznek jelen megállapodás szerinti felhasználása
során esetlegesen a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
rendelkezései szerint közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia.
8./ A jelen szerződés szerinti közszolgáltatás támogatása – a jogutódlásra és a Támogatásokat
Vizsgáló Iroda FPF/3302/1 (2014) és TVI/83/2 (2014) számú állásfoglalásai alapján – nem
minősül az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében
vett állami támogatásnak.
9./ A közszolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény és a Civil tv. rendelkezései az irányadók.
10./ 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 kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a
Kecskeméti Törvényszék illetékességét.
Alulírott szerződő felek jelen közszolgáltatási szerződést elolvasták, annak tartalmát közösen
értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.
Kecskemét, 2018.

Ivkovicné Béres Tímea ügyvezető
Kecskeméti Junior Sport
Nonprofit Kft.
képviseletében

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviseletében
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