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Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 
 

Ügyiratszám: 268-7/2016. 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2016. december 13-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel megkötött közszolgáltatási és 

közfeladat ellátási szerződés módosítása 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

4/2013.(II. 14.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 5.4.1., 5.4.8. és 5.4.9. pontjai 

alapján a fenti tárgyban készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést szíveskedjen 

megtárgyalni, és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni. 

 

Kecskemét, 2016. november 24. 

 

 

 

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 alpolgármester 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…/2016.(XII. 13.) VPB. számú határozat 

A Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel megkötött közszolgáltatási és 

közfeladat ellátási szerződés módosítása 

 

 

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

268-7/2016. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra 

javasolja. 
 



 

 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

2016. december 15-én 

tartandó ülésére 
 

 

Tárgy: A Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel megkötött közszolgáltatási és 

közfeladat ellátási szerződés módosítása  
 

 

Az előterjesztést készítette:  Mérnöki Iroda  

Öveges László irodavezető 

 Városüzemeltetési Osztály  

dr. Orbán Csaba osztályvezető 

 

Kezelési megjegyzés: határozat-tervezet 

 

 

Döntési változatok száma: 1. 

 

 

Mellékletek: 1. díjak változását bemutató táblázat 

  2. közszolgáltatási és közfeladat-ellátási szerződés 

 

Véleményezésre megkapta:  
 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

Megtárgyalta:  
Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság .../2016. (XII. 13.) FKAB. számú határozat 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság  .../2016. (XII. 13.) VPB. számú határozat 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 





 

 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ALPOLGÁRMESTERE 

6000 KECSKEMÉT, KOSSUTH TÉR 1. 

 
 

Ügyiratszám: 268-5/2016. 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2016. december 15-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel megkötött közszolgáltatási 

 és közfeladat ellátási szerződés módosítása  
 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

Az önkormányzat 2016. január 5. napján közszolgáltatási  és közfeladat ellátási szerződést 

(továbbiakban Szerződés) kötött a Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társasággal (továbbiakban: Társaság), melynek keretében az önkormányzat a 

Kecskeméti Vadaskert működtetési feladataival kapcsolatos költségek fedezetére pénzbeli 

támogatást biztosít. 

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 

Szerződés melléklete határozza meg. 

 

A Társaság kezdeményezte a díjak 2017. január 1. napjától történő módosítását az alábbi 

indokokra tekintettel: 

- a jegyárak az elmúlt öt évben nem változtak,  

- a jegyárak a megemelt értékkel is az ország legolcsóbb belépő díjai, különösen, 

ha az ár-érték arányt is figyelembe vesszük, 

- a Társaság a megemelt díjakkal szeretné megteremteni annak a lehetőségét, 

hogy a Kecskeméti Vadaskert a megnövekedett bevételekkel is nagyobb 

mértékben tudjon fejleszteni. 

A megemelt jegyárak tekintetében messzemenően figyelembe vették egyrészt a kisgyermekes 

családokat, másrészt a fogyatékkal élőket, hiszen esetükben nem javasoltak emelést. E mellett 

új, szintén a családosoknak, nyugdíjasoknak, valamint a rászorulóknak kedvező jegytípusok 

bevezetésére is javaslatot tettek. Az elmúlt évhez hasonlóan a továbbiakban is ingyenes 

belépőkkel támogatják azokat az intézményeket (SOS Gyermekfalu, autista gyermekekkel 

foglalkozó intézmények), melyek költségvetése nem teszi lehetővé a látogatás finanszírozását. 

A javasolt díjtételek összehasonlítását a jelenleg érvényes tételekkel az előterjesztés 

melléklete tartalmazza. 
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A Társaság kezdeményezését javaslom elfogadni. 

 

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, 2016. november 24. 

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 alpolgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2016. (XII. 15.) határozata 

A Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel megkötött közszolgáltatási és 

közfeladat ellátási szerződés módosítása 

 

 

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

268-5/2016. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A közgyűlés a Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel megkötött 

Közszolgáltatási és közfeladat ellátási szerződésnek a Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató 

Nonprofit Kft. által folyamatosan nyújtott szolgáltatásokért felszámítható díjak mértékét 

tartalmazó 1. sz. mellékletét jelen határozat melléklete szerint módosítja, és felhatalmazza 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a szerződés-módosítás aláírására. 

 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Határidő: azonnal 
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Melléklet a 268-5/2016. számú előterjesztéshez 

 

A Kecskeméti Vadaskert Nonprofit Kft. által folyamatosan nyújtott szolgáltatásért 

felszámítható díjak változásának bemutatása 

 

Belépőjegyek, bérletek és egyéb szolgáltatások 

2016. 

január 1-től 

érvényes díj 

(Ft) 

2017. január 

1-től 

érvényes díj 

(Ft) 

Változás 

mértéke 

% 

Felnőtt belépőjegy: 1 000 1 200 20,00 

Gyermek belépőjegy 3 - 18 év közötti gyermek 

részére: 
600 800 

33,33 

Gyermek belépőjegy 3 éves kor alatti gyermek 

részére: 
100 100 

0,00 

Nyugdíjas belépőjegy: 600 800 33,33 

Kedvezményes jegy fogyatékkal élők, szociális 

otthonok lakói részére, kísérőikkel együtt: 
300 300 

0,00 

Kedvezményes jegy kiemelt rendezvényekre: - 300 - 

Családi jegy (2 szülő + 2 gyermek): - 3 000 - 

Családi jegy (1 szülő + 3 gyermek): - 3000 - 

Családi jegy (2 nagyszülő + 2 gyermek): - 2 500 - 

Családi jegyhez minden további gyermek: - 600 - 

Csoportos felnőtt kedvezményes belépőjegy (10 

fő felett): 
700 1 000 

42,85 

Csoportos gyermek kedvezményes belépőjegy 

(10 fő felett): 
500 600 

20 

Csoportos nyugdíjas kedvezményes belépőjegy 

(10 fő felett): 
- 600 

- 

10 alkalmas bérlet (felnőtt és gyermek 

egységesen, a bérlet érvényességi ideje 1 év):   
5 000 7 000 

40 

Csoportvezetés díja: 3 000 3 500 16,66 

Zoo csemege: - 300  

 

- jelölt tételek esetében jelenleg érvényes ár nincs. 
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…/2016. (XII. 15.) határozat melléklete 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI ÉS KÖZFELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

1. sz. módosítása 

 

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 Tokovics Tamás ügyvezető), a továbbiakban: Kft. 
 
együttesen; Szerződő Felek / Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

 

 

1.) Szerződő felek között 2014. január 5-én  

- az állatok nagyközönség részére történő bemutatása, valamint a környezet- és 

természetvédelem megismertetése és az ifjúság részére történő oktatása keretében 

növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése,  

- 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, továbbá  

- az illetékes hatóság által lefoglalt, elkobzott állatok, valamint a Kecskemét lakosai 

által átadott – a Vadaskert állatállományától nem idegen – állatok egyedeinek 

ideiglenes vagy végleges elhelyezése  

céljából közszolgáltatási és közfeladat ellátási szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött 

létre. 

 

2.) Szerződő felek Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2016. (XII. 15.) határozatában foglaltak alapján a Szerződés melléklete helyébe 

2017. január 1-i hatállyal jelen szerződés-módosítás mellékletét helyezik.  

 

3.) A Szerződésben rögzített minden egyéb rendelkezés változatlan tartalommal hatályban 

marad. 

 

Szerződő felek jelen szerződés-módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 
 

Kecskemét, 2016. december …  

 

_____________________________                                   _____________________________ 

      Szemereyné Pataki Klaudia                                                           Tokovics Tamás 

                polgármester                                                                            ügyvezető 

  Kecskemét Megyei Jogú Város                                                    Kecskeméti Vadaskert  

           Önkormányzata                                                                           Nonprofit Kft. 
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Közszolgáltatási és közfeladat ellátási szerződés 

1. sz. módosításának melléklete 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI ÉS KÖZFELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

 

1. sz. Melléklete 

 

 

A Kecskeméti Vadaskert Nonprofit Kft. által folyamatosan nyújtott szolgáltatásért 

felszámítható díjak mértéke 2017. január 1-től. 

 

Belépőjegyek, bérletek és egyéb szolgáltatások 

2017. január 1-

től érvényes díj 

(Ft) 

Felnőtt belépőjegy: 1 200 

Gyermek belépőjegy 3 - 18 év közötti gyermek részére: 800 

Gyermek belépőjegy 3 éves kor alatti gyermek részére: 100 

Nyugdíjas belépőjegy: 800 

Kedvezményes jegy fogyatékkal élők, szociális otthonok lakói részére, 

kísérőikkel együtt*: 
300 

Kedvezményes jegy kiemelt rendezvényekre: 300 

Családi jegy (2 szülő + 2 gyermek): 3 000 

Családi jegy (1 szülő + 3 gyermek): 3000 

Családi jegy (2 nagyszülő + 2 gyermek): 2 500 

Családi jegyhez minden további gyermek: 600 

Csoportos felnőtt kedvezményes belépőjegy (10 fő felett): 1 000 

Csoportos gyermek kedvezményes belépőjegy (10 fő felett): 600 

Csoportos nyugdíjas kedvezményes belépőjegy (10 fő felett): 600 

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

ideje 1 év):   
7 000 

Csoportvezetés díja: 3 500 

Zoo csemege: 300 

 

*Kedvezményes jeggyel a Kecskeméti Vadasparkot mozgássérültek, látássérültek, 

hallássérültek és szellemi fogyatékkal élők látogathatják. 

 


