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kapcsolatos döntések meghozatala 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 282/2016. (XII. 15.) határozatában úgy 

döntött, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményekét az önkormányzat adásvételi 

szerződést köt a Regionális Fejlesztési Holding Zrt-vel az Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő 

Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) teljes részvény állományának 11.500.000,- Ft vételár ellenében történő 

megvásárlására, valamint felhatalmazott az adásvételi szerződés aláírására. A részvény adásvételi 

szerződést a Regionális Fejlesztési Holding Zrt-vel 2017. január 9. napján megkötöttük. 

 

A részvény adásvételi szerződés alapján az eladó az alapkezelő tőkeleszállítása iránti 

változásbejegyzési eljárást lefolytatta, a részvénycsomag önkormányzatunk részére történő 

átruházásának végső határideje a részvény adásvételi szerződés aláírásától számított legkésőbb 135. 

nap. A részvény adásvételi szerződés alapján az új vezető tisztségviselők személyének az MNB 

részére előzetes engedélyezésre történő bejelentését követően teljesít szerződésszerűen az eladó, és 

kerülhet sor a vételár kifizetésére, valamint a részvénycsomag önkormányzatunk részére történő 

átruházására. Az új vezető tisztségviselők jelölése az önkormányzat feladata. 

 

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 19.§ (2) bekezdése alapján 

befektetési alapkezelőnél vezető állású személynek az választható meg, illetve az nevezhető ki, aki 

a) büntetlen előéletű, és e tényt a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított - büntetlen előéletet 

igazoló - hatósági bizonyítvány, vagy a személyes joga szerinti ennek megfelelő okirat útján 

igazolja; 

b) felsőfokú végzettséggel rendelkezik; 

c) legalább hároméves pénzügyi szakmai gyakorlattal és legalább hároméves pénzügyi, illetve 

gazdasági területen szerzett vezetői gyakorlattal rendelkezik és 

d) igazolja, hogy vele szemben a Kbftv. 19.§ (10) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem 

állnak fenn. 

 

A Kbftv. 19.§ (3) bekezdés alapján a befektetési alapkezelő ügyvezetőjének, igazgatósága, valamint 

felügyelőbizottsága tagjának a (2) bekezdésben meghatározott feltételeken kívül az nevezhető ki, 

akinek személyét a megválasztás tervezett időpontját 30 nappal megelőzően a Magyar Nemzeti 



Banknak (a továbbiakban: MNB), mint felügyeletnek - az előzetes engedély megszerzése érdekében 

- bejelentették, és a felügyelet az engedélyt megadta. 

 

A Kbftv. 19.§ (10) bekezdése alapján kizáró ok olyan személlyel szemben áll fenn, aki: 

a) 10%-ot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetve közvetett tagi részesedéssel rendelkezik, 

rendelkezett, illetve vezető állású személy volt olyan, a felügyelet által felügyelt intézményben, 

amely a befektetési alapkezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedély iránti kérelem 

benyújtását megelőző 5 éven belül fizetésképtelenné vált, vagy fizetésképtelenségét csak felügyeleti 

intézkedéssel lehetett elkerülni, illetve amelynek tevékenységi engedélyét a felügyelet visszavonta, 

és akinek személyes felelősségét e helyzetek kialakulásáért jogerős határozat megállapította; 

b) súlyosan vagy ismételten megsértette a felügyelet feladatkörébe eső törvények, illetve e 

törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok előírásait és emiatt vele szemben a felügyelet, 

más hatóság vagy bíróság a befektetési alapkezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedély 

iránti kérelem benyújtását megelőző 5 évnél nem régebben kelt jogerős határozatban legalább három 

esetben szankciót alkalmazott; 

c) lakóhelye (tartózkodási helye) vagy székhelye szerinti ország hatóságaitól információ nem 

szerezhető meg, és a tulajdonszerzési engedélyezés elbírálásához szükséges információ megadását 

önként nem vállalja. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.1.3. 

pontjában foglaltak alapján a Tisztelt Bizottság dönt a kizárólagos és többségi önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaságok esetében a választással kapcsolatos ügyekben. Tekintettel arra, hogy 

a részvény adásvételi szerződéssel az alapkezelőben kizárólagos tulajdont fog szerezni 

önkormányzatunk, így az új vezető tisztségviselők személyére vonatkozó előzetes hozzájárulás 

megadására is a Tisztelt Bizottság jogosult. 

 

A Tisztelt Bizottság 33/2017. (III. 28.) VPB. számú határozatával hozzájárult a részvény adásvételi 

szerződés alapján Garamvölgyi Balázsnak a Zrt.  vezérigazgatójává történő megválasztásához. 

További új vezető tisztségviselők személyére a határozat-tervezet szerint teszek javaslatot. Az 

érintettek nem kérték a személyüket érintő ügy zárt ülés keretében történő tárgyalását. 

 

Amennyiben a Tisztelt Bizottság az új vezető tisztségviselők személyének az MNB részére előzetes 

engedélyezésre történő bejelentéséhez a hozzájárulást megadja, úgy az önkormányzat 

tulajdonszerzését és az MNB előzetes engedélyének kiadását követően a Tisztelt Bizottság dönthet 

majd – előreláthatóság júniusi ülésén – az új vezető tisztségviselők megválasztásáról. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a jelen előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, és döntését a 

határozat-tervezet szerint meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2017. május 12. 

 

 

       Szemereyné Pataki Klaudia 

        polgármester 



 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

…/2017. (V. 16.) VPB. számú határozat 

A Kecskemét Fejlődéséért Alap alapkezelője új vezető tisztségviselői megválasztásával 

kapcsolatos döntések meghozatala 
  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 9381-…/2017. iktatószámú előterjesztését és Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.1.3. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A bizottság a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. mint eladó és Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata mint vevő között Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlése  282/2016. (XII. 15.) határozata alapján létrejött részvény adásvételi 

szerződésben foglaltak szerint felkéri eladót, hogy a Magyar Nemzeti Bank előzetes 

engedélyének kiadását kérje az alábbi személyek vezető tisztségviselőnek történő 

megválasztásához: 

- Dr. Bánfi Tamás György (igazgatósági tag), 

- Dr. Kardos Gyula (igazgatósági tag), 

- Szenes Márton (felügyelőbizottsági elnök), 

- Dr. Király László György (felügyelőbizottsági tag). 

2. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 


