
EGYÜTTMŰKÖDÉSI  MEGÁLLAPODÁS 
 
 
 
mely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(továbbiakban:Önkormányzat) 
Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
KSH szám: 15337544-8411-321-03 
Adószám: 15724540-2-03 
Aláírásra jogosult képviselője: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
másrészről a Kecskeméti Labdarúgó Club Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(továbbiakban: KLC Kft.) 
Székhely: 6000 Kecskemét, Csabay Géza krt. 1/A. 
Cégjegyzékszám: 03-09-129360 
Adószám: 25476097-2-03 
Aláírásra jogosult képviselője: Telek Zoltán ügyvezető 
 
valamint a Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola 
(továbbiakban: KLC KTE SI) 
Székhely: 6000 Kecskemét, Csabay Géza krt. 1/A. 
Adószám: 18340624-1-03 
Aláírásra jogosult képviselője: S. Juhász Attila ügyvezető elnök 
(együttesen: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és időben: 
 
 
Előzmények 
 
Több szervezeti átalakulást követően és számos bajnoki osztályváltás után a Kecskeméti 
Testedző Egyesület (KTE) 2008-ban első kecskeméti labdarúgócsapatként feljutott az NB I. 
osztályba. 
 
A Magyar Labdarúgó Szövetség döntése alapján a KTE Labdarúgó Kft. felnőtt csapata nem 
kapta meg a 2015/2016. évi bajnokság NB/I. osztályában történő indulásának jogát és 
alacsonyabb osztályban sem indított csapatot. 
 
A 2015/2016. évi bajnoki szezontól városunkat a Bács-Kiskun Megyei Bajnokság I. 
osztályában szereplő KLC KTE SI által alapított KLC Kft. felnőtt csapata képviseli. 
 
A labdarúgás mindezek ellenére továbbra is a legnagyobb tömegeket megmozgató sportág, 
ezért mielőbb el kell érni a kecskeméti labdarúgás új alapokon történő felemelkedését. A KLC 
KTE SI az ország egyik legnagyobb utánpótlás-neveléssel foglalkozó egyesülete, igazolt 
játékosainak száma közel 800 fő, ami megfelelő alapot biztosít a fejlődésre. 
 
2011-ben a minőségi utánpótlás-nevelés területén újabb nagy lépést jelentett a Mercedes-Benz 
Gyár Kecskeméti Labdarúgó Akadémia beindítása. Az akadémiai képzés keretében a 
tehetséges fiatalok bentlakásos keretek között a labdarúgásra koncentrálva, ideális feltételek 
között készülhetnek.  
 



Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 13/2016. (II.18.) határozatában elfogadta 
Kecskemét Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepcióját, melyben célként került 
megfogalmazásra az utánpótlás-nevelés területén felépített rendszer megtartása és további 
működtetése, az utánpótlás labdarúgó képzésből kikerülő fiatalok további kecskeméti 
sportolásnak biztosítása, valamint a felnőtt labdarúgó csapat NB II. osztályba kerülésének 
megvalósítása. 
 
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége 2016. június 6-án tartott ülésén tárgyalta a 
Double-Pass záró auditról, 15 magyarországi labdarúgó akadémia tevékenységének 
értékeléséről készült előterjesztést, valamint az utánpótlás-nevelés regionális rendszerét és 
finanszírozási koncepcióját. Az MLSZ döntése értelmében a sportág kiemelt utánpótlás-
nevelési feladatainak ellátására, szervezésére 12 „regionális utánpótlásközpont” felállításáról 
határozott. 
 
Az MLSZ Elnöksége a KLC KTE SI sportszervezetét - a Mercedes-Benz Gyár Kecskeméti 
Labdarúgó Akadémiát - regionális utánpótlásközpont minősítésre javasolta, mely elismerés 
komoly kihívást, jelentős szakmai feladatot jelent.  
 
Annak megvalósítására, hogy Kecskeméten minél előbb ismét a térség meghatározó felnőtt 
labdarúgócsapata működjön, jelentős összefogásra van szükség. Az önkormányzat erkölcsi és 
anyagi támogatása kiegészülve a helyi, megyei és térségi erők minél szélesebb körű 
összefogásával lehet a záloga annak, hogy a csapat megerősödjön, és mielőbb feljusson 
legalább a Nemzeti Bajnokság II. osztályába.  
 

 
1.) Jelen megállapodást a felek a labdarúgó utánpótlás-nevelés, az akadémiai képzés, a 
regionális utánpótlásközpont és a zavartalan szakmai munkához szükséges feltételek 
biztosítása, a felnőtt labdarúgó csapat NB II. osztályban történő szereplésének kivívása, 
valamint az e célok eléréséhez szükséges erőforrások biztosítása céljából, e körben való 
együttműködésük kifejezése érdekében kötik meg.  
 
2.) A KLC Kft. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2016. (XII.17.) 
önkormányzati rendelete alapján a 2016 évi elszámolási időszakra megyei első osztályú 
felnőtt labdarúgó csapata működési költségeihez 25.000.000 Ft támogatásban részesült. 
 
3.) Az Önkormányzat megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a támogatás összegének mértéke 
a következő három bajnoki évben (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019) a 2015-2016 bajnoki 
évre biztosított összeg szinten tartása mellett, a KLC Kft. eredményességének figyelembe-
vételével évente áttekintésre kerüljön. 
 
4.) Az Önkormányzat a hatályos jogszabályok adta lehetőségek szerint a KLC KTE SI 
utánpótláskorú- és a KLC Kft. amatőr labdarúgócsapatai részére külön megállapodás 
keretében biztosítja a Széktói Stadion labdarúgás céljait szolgáló létesítményeinek 
térítésmentes használatát. 
 
5.) Az Önkormányzat lehetősége szerint közreműködik a regionális utánpótlásközpont 
működéséhez szükséges létesítményháttér biztosításában. 
 
6.) A KLC Kft. vállalja a felnőtt labdarúgócsapat működtetését. 



7.) A KLC KTE SI vállalja az adott bajnoki osztály előírásai szerinti utánpótlás 
labdarúgócsapatok működtetését. 
 
8.) Szerződő Felek évente közösen értékelik az adott bajnoki évadot, meghatározzák a felnőtt 
labdarúgócsapat fejlesztési koncepcióját és kitűzik a következő szezon elvárásait, 
eredményességi céljait. 
 
9.) A KLC Kft. és a KLC KTE SI vállalja, hogy a felnőtt, valamint utánpótlás 
labdarúgócsapatai működtetése mellett kiemelt feladatának tekinti a Kecskemét város 
népszerűsítésében, városmarketingjében történő szerepvállalást. 

 
10.) Az Önkormányzat kérésére előzetes egyeztetés alapján a sport, az egészséges életmód 
népszerűsítése céljából a KLC Kft. és a KLC KTE SI biztosítja sportolói részvételét a kiemelt 
városi sport és egyéb rendezvényeken. 
 
11.) Jelen Együttműködési Megállapodás annak aláírásától 2019. június 30. napjáig tart. 

 
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. tv. (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 
Jelen megállapodást a Szerződő Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 
Jelen megállapodás 4 példányban készült, amelynek 2 példánya az Önkormányzatot, 1 
példánya a KLC Kft-t, 1 példánya a KLC KTE SI-t illeti meg. 
 
 
 
Kecskemét, 2016. 
 
 
 
............................................................. .......................................................... 

Szemereyné Pataki Klaudia Telek Zoltán 
polgármester  ügyvezető 

 
 

 
 ………………………………… 

S. Juhász Attila 
ügyvezető elnök 

 


