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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2015. december 17-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Közszolgáltatási és közfeladat ellátási szerződés megkötése a Kecskeméti 

Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel 

 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

Az önkormányzat az 1993. április 1-jei keltezésű alapító okirattal létrehozta a Kecskeméti 

Vadaskert Természetvédelmi Alapítványt (6000 Kecskemét, Műkert 1., nyilvántartásba vételi 

határozat száma: 36492/1993. – a továbbiakban: Alapítvány), melynek célja és feladata 

Kecskemét városához kapcsolódóan egy olyan természeti környezet kialakítása, fenntartása, 

amely alkalmas arra, hogy a növény- és állatvilág összhangjának megteremtésével optimális 

életteret biztosítson a Magyarországon honos állatfajok, illetve a Magyarországra telepíthető 

állatfajok számára. Az önkormányzat mindenkori éves költségvetésében foglaltak szerint az 

Alapítvány részére a feladatai ellátásához, ezen belül elsősorban a Kecskemét város területén 

található Kecskeméti Vadaskert (a továbbiakban: Vadaskert) működtetési feladataival 

kapcsolatos költségek fedezetére pénzbeli támogatást biztosított. 

 

Az Alapítvány 2009. február 9. napján létrehozta a százszázalékos tulajdonában álló 

Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (továbbiakban: 

Kecskeméti Vadaskert Nkft.) annak érdekében, hogy a Vadaskertet működtesse, és az alapcél 

szerinti közhasznú tevékenységét – folyamatos felügyelete mellett – ily módon végezze. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdése 7., 11. és 15. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a kulturális szolgáltatás, a helyi 

környezet- és természetvédelem, valamint az ifjúsági ügyek. 

 

A fentiek alapján javaslom a Kecskeméti Vadaskert Nkft-val a határozat tervezet melléklete 

szerinti közhasznú megállapodás megkötését annak érdekében, hogy eddig az Alapítvány 

részére megítélt támogatás a továbbiakban megosztva, a Vadaskert működtetési feladataival 

kapcsolatos költségek fedezetére a Kecskeméti Vadaskert Nkft. részére, az egyéb közösséget 

szolgáló feladatok tekintetében az Alapítvány részére legyen biztosítva. 

 

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és 

a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése és 

19. §-a alapján az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás tervezetét a Kormány európai 

uniós források felhasználásáért felelős tagjának be kell jelenteni.  
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A közhasznú megállapodás tervezetét a jóváhagyási eljárás lefolytatására kijelölt 

Támogatásokat Vizsgáló Iroda (továbbiakban: TVI) felé bejelentettük. A TVI által 

TVI/1149/2(2015) számon kiadott vélemény szerint tárgybeli támogatási szerződés az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében nem 

minősül állami támogatásnak, mivel a támogatásban részesített tevékenység kizárólag helyi 

hatással bír, és ezáltal nem érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. 

  

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 6. melléklet E. 

pontjának figyelembevételével a Kecskeméti Vadaskert által teljesített folyamatos 

szolgáltatásokért felszámítható díjak mértékét és a díjak változtatásának feltételeit a 

közszolgáltatási szerződés melléklete határozza meg. 

 

A jelen előterjesztést a Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság, valamint a 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság előzetesen véleményezésre megkapta, határozataik a 

közgyűlés ülésén kerülnek kiosztásra. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, és a 

határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2015. november 20. 

 

 

 

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 alpolgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……/2015. (XII. 17.) határozata 

Közszolgáltatási és közfeladat ellátási szerződés megkötése a Kecskeméti Vadaskert 

Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel 

 

 

A közgyűlés megtárgyalta dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester fenti tárgyban készült 

25782-8/2015. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

A közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat határozatlan időtartamra közhasznú 

megállapodást köt a Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft-vel a jelen határozat 

melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert 

annak aláírására. 

 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Határidő: azonnal 
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Határozat-tervezet melléklete 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI ÉS KÖZFELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

a továbbiakban: Szerződés 

 

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), 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 együttes cégjegyzési joggal Pullai Béla és Tokovics 
Tamás ügyvezetők), a továbbiakban: Kft. 
 
együttesen; Szerződő Felek / Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:   
 
 

1. ELŐZMÉNYEK, A SZERZŐDÉS CÉLJA ÉS TÁRGYA 

 

1.1. Az Önkormányzat az 1993. április 1-jei keltezésű alapító okiratával létrehozta a 

Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítványt (6000 Kecskemét, Műkert 1., 

nyilvántartásba vételi határozat száma: 36492/1993. – a továbbiakban: Alapítvány), 

melynek célja és feladata Kecskemét városához kapcsolódóan egy olyan természeti 

környezet kialakítása, fenntartása, amely alkalmas arra, hogy a növény- és állatvilág 

összhangjának megteremtésével optimális életteret biztosítson a Magyarországon honos 

állatfajok, illetve a Magyarországra telepíthető állatfajok számára. 

 

1.2. Az Alapítvány 2009. február 9. napján létrehozta a százszázalékos tulajdonában álló 

Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot annak 

érdekében, hogy a Kecskemét város területén található Kecskeméti Vadaskertet (a 

továbbiakban: Vadaskert) működtesse, és az alapcél szerinti közhasznú tevékenységét – 

folyamatos felügyelete mellett – ily módon végezze. 

 

1.3. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdése 7., 11. és 15. pontja szerint a helyi közügyek, 

valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladat a kulturális szolgáltatás, a helyi környezet- és természetvédelem, valamint az 

ifjúsági ügyek. A Vadaskert 2014. május 23-án közhasznúsági fokozatot szerzett. 

 

1.4. A Felek úgy ítélik meg, hogy a nonprofit kft. társasági forma nyitott az esetleges 

támogatók érdeklődése iránt, de ugyanakkor – figyelemmel az Alapítvány kizárólagos 

tulajdonlására – alkalmas arra, hogy a feladat ellátásáért felelős Önkormányzat 

megfelelő befolyással lehessen a közszolgáltatási feladatok feltételeinek 

meghatározásában és a feladatok végrehajtásának biztosításában, ellenőrzésében. 

 

1.5. Mindezek alapján a Felek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a 

továbbiakban: Civiltv.) 2.§ 21. pontja, a 35.§ (1) bekezdése, a Mötv. 13.§ (1) bekezdése, 
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41.§ (6) bekezdése, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján a jelen 

okiratba foglalt Szerződést kötik annak érdekében, hogy az Önkormányzat a tárgybani 

közfeladatait a Kft. közreműködésével az itt meghatározott tárgykörben és feltételekkel 

valósítsa meg.  

 

1.6. A jelen Szerződés kiterjed a Felek által meghatározott mértékű, a Kft. által folyamatosan 

nyújtott szolgáltatásokért felszámítható díjak hatályos mértékére és azok változásának 

feltételeire is, melyeket a Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. Melléklet 

tartalmaz. 

 

 

2. A KFT. FELADATAI ÉS NYILATKOZATAI 

 

2.1.  A Kft. ellátja a Szerződés 1.3. pontjában meghatározott közfeladatokat, az állatok 

védelméről és kíméletéről szóló 1988. évi XXVIII. törvény (Átv.) 39.§ (5) bekezdése, 

továbbá az állatkert és állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának 

részletes szabályairól szóló 3/2001. (II.23.) KöM-FVM-NKÖM-bm együttes rendelet 

szerinti növény-, állatkertet és természetvédelmi területet működtet az állatok 

nagyközönség részére történő bemutatása, valamint a környezet- és természetvédelem 

megismertetése és az ifjúság részére történő oktatása keretében. 

 

2.2.   A közfeladat ellátása tekintetében a Kft. legfőbb feladata 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. 

          A Kft. részt vesz a hatóság által lefoglalt, elkobzott állatok, valamint a Kecskemét 

lakosai által átadott – a Vadaskert állatállományától nem idegen – állatok egyedeinek 

ideiglenes vagy végleges elhelyezésében is. 

 

2.3. A Kft. a – nemzeti alaptanterv részét képező – természetvédelmi kultúra fejlesztése 

érdekében folyamatosan együttműködik az állami, önkormányzati intézményekkel 

(iskolákkal), és más szervezetekkel. 

 

2.4.  A Kft. feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat által nyújtott éves 

támogatást (a továbbiakban: Támogatás) a Vadaskert fenntartására, bővítésére, valamint 

a működési kiadások fedezetére fordítja.  

 

2.5.   A Kft. a közhasznú tevékenységeiről a mindenkori hatályos számviteli törvény szerinti 

éves beszámolóban, és a közhasznúsági mellékletben – Civiltv. 46.§ (1) bekezdése – a 

tárgyévet követő év május 31. napjáig számot ad, és az Önkormányzatnak a Támogatás 

felhasználásáról ugyanezen időtartamig köteles elszámolni. 

 

2.6.   A Kft. kijelenti, hogy a magyar jogszabályok szerint létrehozott, cégjegyzékbe vett és 

működő közhasznú nonprofit gazdasági társaság, amely rendelkezik a közfeladat 

ellátásához jogszabályban előírt feltétellel és engedéllyel, továbbá a személyi és tárgyi 

feltételekkel. Vele szemben – a közfeladat ellátását veszélyeztető bírósági vagy hatósági 

eljárás nincs folyamatban. 

 

2.7.  A Kft. kijelenti, hogy az Alapító Okiratában meghatározott, továbbá a jelen 

Szerződésben rögzített feladatai ellátásához szükséges forrásokat részben az 

Önkormányzat által biztosított forrásból, részben az államháztartás alrendszereiből 
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származó támogatásból, valamint államháztartáson kívüli forrásból (támogatás), és saját 

bevételei felhasználásával biztosítja. 

 

 

            3. AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI ÉS NYILATKOZATAI, A 

TÁMOGATÁS 

 

3.1.  Az Önkormányzat vállalja, hogy a Kft-nek a jelen okiratba foglalt közfeladatok 

ellátásáért Támogatást nyújt. Ennek feltétele, hogy a Kft. a tárgyév augusztus hó 31. 

napjáig benyújtsa az Önkormányzatnak a következő naptári évre vonatkozó kimutatását, 

melyet az előzetes üzleti terve alapján készít el az előirányzott kiadások és bevételek 

tekintetében, és amely tartalmazza a következő naptári évre vonatkozó tervezett 

Támogatás igényét.  

 

3.2.  Az Önkormányzat a Kft. által benyújtott Támogatás igényt ellenőrzi és jogosult azzal 

kapcsolatban indokolt esetben egyeztetéseket kezdeményezni. 

         A Támogatás mértéke nem haladhatja meg a Kft. által végzett, jelen okiratba foglalt 

közfeladatok nyújtásával kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben 

keletkezett bevételek különbségét.  

         A Felek által kölcsönösen elfogadott Támogatás igény alapján az Önkormányzat 

költségvetésében rögzíti az előirányzott Támogatás mértékét. Az Önkormányzat csak a 

mindenkor hatályos költségvetési rendeletében meghatározott előirányzat mértékéig 

biztosít Támogatást. 

 

3.3.  Az Önkormányzat a mindenkori költségvetési előirányzat erejéig külön Támogatási 

Szerződés alapján biztosítja a tárgyévi Támogatást a Kft. részére. 

         A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási Szerződések a jelen 

Szerződéssel együtt értelmezhetőek, annak elválaszthatatlan részét képezik, akkor is, ha 

fizikailag egybefűzésre nem kerülnek 

 

3.4.   Az Önkormányzat vállalja a jelen Szerződésben részletezett Közfeladat körébe tartozó 

tevékenységek hatékony és folyamatos ellátása érdekében, hogy fizetési kötelezettségeit 

a Kft. felé határidőben – minden hónap 5. napjáig (amennyiben az munkaszüneti nap, az 

azt követő első munkanapig) – teljesíti. A Támogatás pénzösszege havonta előre és 

egyenlő részletekben kerül átutalásra a Támogatott 11732002-20387820-00000000 

számú, az OTP Bank Nyrt-nél vezetett fizetési számlájára. 

 

3.5.  A tárgyévi Támogatási Szerződés megkötéséig havonta az megelőző évre megállapított 

előirányzat 1/12-ed részét utalja az Önkormányzat, amely a tárgyévi Támogatásba 

beszámít. 

 

3.6.  Amennyiben a Kft. nem az itt meghatározott közfeladatai ellátására fordítja a Támogatás 

összegét részben vagy egészben, az Önkormányzat jogosult és köteles a Kft. 

visszafizetésre felszólítani, ill. vele szemben a visszafizetésre vonatkozó igényét 

érvényesíteni olyan mértékig, amilyen mértékben a kifizetett Támogatás nem a fenti 

célok finanszírozására került felhasználásra. 

 

3.7.  A Kft-t a 3.6. pontban körülírt esetben a Támogatás tényleges kifizetése és az összeg 

visszafizetési közötti időszakra felszámított kamattal növelt összegben terheli a 

visszafizetési kötelezettség. 
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          A Felek kikötik, hogy az alkalmazandó kamatláb megegyezik az eredeti kifizetés 

időpontjában hatályos jegybanki alapkamattal. 

 

 

4. Ellenőrzés 

 

4.1.  Az Önkormányzat jogosult – jogszabályban meghatározott esetekben köteles – a 

Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését – saját maga vagy szakértő bevonásával 

– ellenőrizni. 

 

4.2.  A Kft. együttműködési kötelezettség terheli az ellenőrzés során az Önkormányzat 

képviselőivel, ideértve az Önkormányzat által megbízott szakértőket is. Az ellenőrzés 

elvégzéséhez ésszerűen szükséges támogatást a Kft. köteles megadni.   

 

4.3.  A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy helyszíni ellenőrzésre nem kizárólag 

előzetesen egyeztetett időpontban kerülhet sor azzal, hogy a helyszíni ellenőrzés az 

indokolt és szükséges mértéket meghaladóan nem zavarhatja a Kft. közfeladat ellátását. 

 

 

5. Vegyes rendelkezések 

 

5.1. A Felek a Szerződést határozatlan időre hozzák létre, a hatálybalépés napja a jelen 

Szerződés mindkét fél általi aláírásának napja.  

 

5.2.  A Jelen Szerződést bármelyik Fél a másik Féllel írásban közölt felmondással – hat 

hónapi felmondási idő kikötésével – megszüntetheti.  

 

5.3.  A közszolgáltatással és a Támogatással kapcsolatos dokumentumokat a Felek 10 évig 

őrzik. 

 

5.4.   A Szerződéssel összefüggő minden értesítést vagy más közlést írásban kell megtenni, és 

– eltérő megállapodás hiányában – személyes kézbesítéssel, tértivevényes levél vagy 

telefax útján lehet a címzetthez továbbítani. 

          A Felek kifejezett eltérő megállapodása hiányában a Szerződésben előírt bármely 

jóváhagyás vagy megállapodás csak írásban érvényes. 

 

5.5.  A Szerződő Felek egybehangzóan kikötik, hogy egyik Fél sem jogosult a másik Fél 

előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződésből eredő jogait engedményezni vagy 

a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházni. 

 

5.6.  A Felek kijelentik, hogy a Szerződésben foglaltak maradéktalan és szerződésszerű 

teljesítéséhez szükséges fokozott együttműködési kötelezettséggel és a folyamatos 

kapcsolattartás szükségességével tisztában vannak. Ennek megfelelően a Felek 

kötelezettséget vállalnak a fokozott együttműködési kötelezettség teljesítésére és ennek 

keretében kötelezik magukat a Szerződés alapján vagy egyébként a feltételek 

teljesüléhez szükséges bármely jognyilatkozat vagy jogcselekmény haladéktalan 

megtételére, amennyiben az a Szerződés céljával vagy tartalmával egyezik. 

 

5.7.  A Felek rögzítik, hogy a Szerződés során való kapcsolattartásukban az írásbeliség 

kötelező alkalmazását kötik ki azzal, hogy írásbeli közlésnek tekintik a telefax útján 

történő közlést is. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás alapján minden 
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közlést – ellenkező megállapodás hiányában – a másik Félnek a Szerződés fejrészében 

megjelölt címére, illetve a Felek által írásban megadott telefaxszámra kell küldeni. 

Amennyiben bármelyik Szerződő Fél ezen adataiban változás következik be, úgy erről 

bizonyítható módon köteles a másik Felet tájékoztatni, e tájékoztatás elmaradásának 

hiányában az eredeti címre vagy telefaxra küldött közlés érvényesnek és hatályosnak 

tekintendő. 

 

5.8. Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése jogszabályváltozás okán vagy egyéb 

okból részben vagy egészben érvényét veszti, úgy a Felek kölcsönösen kötelezik 

magukat arra, hogy a lehető leghamarabb közösen megfelelően módosítják a Szerződést 

úgy, hogy az új rendelkezés hatása a lehető leghasonlóbb legyen az eredeti rendelkezés 

szándékolt hatásához. Egyebekben a jelen Szerződés egyes rendelkezéseinek 

érvénytelensége az egész Szerződés érvényességét nem érinti, kivéve, ha az 

érvénytelenség miatt a Szerződés célja hiúsul meg. 

  

5.9. Ez a Szerződés a Felek egyező megállapodásával kizárólag írásban módosítható a Felek 

képviseletre és cégjegyzésre jogosult tisztségviselőinek aláírásával. A Szerződő Felek 

már most kikötik, hogy az 1. sz. Melléklet rendelkezéseit minden évben, a tárgyév 

augusztus hó 31. napjáig közösen áttekintik, és szükség szerint módosítják azt. 

 

5.10. A Szerződésből eredő esetleges jogvitákat a Felek békés úton, közös megegyezéssel 

kívánják rendezni. Ha ez legkésőbb a vita felmerülését követő 60 napon belül nem 

vezetne eredményre, arra az esetre kikötik – hatáskörtől függően – a Kecskeméti 

Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 

5.11. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a fentebb rögzített és az 

azokhoz kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

 

Minek hiteléül a Szerződő Felek ezen – 1-től 5. oldalakon folyamatosan szövegezett és 4 

példányban készült – Szerződést, mint akaratukkal és szerződési szándékukkal mindenben 

megegyezőt, az arra feljogosított tisztségviselőik útján jóváhagyólag aláírták és egy példányát 

átvették. 

 

Kecskeméten, 2015. év …………………………………. hó … napján 

 

_____________________________                                   _____________________________ 

      Szemereyné Pataki Klaudia                                               Pullai Béla     Tokovics Tamás 

                polgármester                                                                            ügyvezetők 

  Kecskemét Megyei Jogú Város                                                    Kecskeméti Vadaskert  

           Önkormányzata                                                                           Nonprofit Kft. 
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KÖZSZOLGÁLTATÁSI ÉS KÖZFELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

 

1. sz. Melléklete 

 

 

A Kecskeméti Vadaskert Nonprofit Kft. által folyamatosan nyújtott szolgáltatásért 

felszámítható díjak mértéke, melyet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 

LXXXI. törvény 6. sz. melléklet E. pontjának figyelembevételével Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzatával állapított meg 2016. január 1-től. 

 

Belépőjegyek, bérletek és egyéb szolgáltatások 

2016. január 1-

től érvényes díj 

Ft 

Felnőtt belépőjegy: 1 000 

Gyermek belépőjegy 3 - 18 év közötti gyermek részére: 600 

Gyermek 3 éves kor alatti gyermek részére: 100 

Nyugdíjas belépőjegy: 600 

Csoportos felnőtt kedvezményes belépőjegy (min. 10 fő esetén): 700 

Csoportos gyermek kedvezményes belépőjegy (min. 10 fő esetén): 500 

Kísérő pedagógusok belépőjegye: 700 

Kedvezményes jegy fogyatékkal élők, szociális otthonok lakói részére, 

kísérőikkel együtt*: 
300 

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

ideje 1 év):   
5 000 

Csoportvezetés díja: 3 000 

„Hungarycard” Magyar Turizmus kártya kedvezménye 10% 

 

*Kedvezményes jeggyel a Kecskeméti Vadasparkot mozgássérültek, látássérültek, 

hallássérültek és szellemi fogyatékkal élők látogathatják. 

Az árusítóhelyek a díj bankkártyával, valamint OTP és K&H Széchenyi Pihenő kártyával 

elfogadják. 

 


