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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. április 28-án tartandó ülésére 
 
 
Tárgy: Részesedésszerzés az AIPA Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaságban 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
Az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot (a 
továbbiakban: Társaság) 2009-ben alapította a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont 
Közalapítvány, a Kecskeméti Főiskola, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a 
Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetsége.  
 
A Társaság célja, hogy egységes szervezeti keretet biztosítson a város és a térség 
gazdaságfejlesztési tevékenységének koordinálásában, továbbá gesztorszervezetként végzi a 
Társaság és a 3P klaszterek klasztermenedzsmenti feladatait a Kiemelt Járműipari Központtá 
nyilvánított Kecskemét és vonzáskörzetében.  
 
A Társaság törzstőkéje 6.000.000,- Ft. Az alapító tagok üzletrészei és törzsbetétei az alábbiak 
szerint oszlanak meg: 
 

- Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány – 51%, törzsbetétje: 3.060.000,- Ft 
- Kecskeméti Főiskola – 25%, törzsbetétje: 1.500.000,- Ft 
- Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – 8%, törzsbetétje: 480.000,- Ft 
- Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány – 8%, törzsbetétje: 480.000,- Ft 
- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége – 8%, törzsbetétje: 480.000,- Ft 

 
Önkormányzatunk a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány, a Bács-Kiskun 
Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetsége üzletrészét kívánja megvásárolni. 
A jelenlegi tulajdonosi megosztás megváltoztatását és a Társaságban 67% részesedés 
önkormányzat általi megszerzését a 2016. évtől megkezdett, az önkormányzat 
gazdaságfejlesztési elkötelezettségéhez kapcsolódó közös szakmai munka teszi célszerűvé. 
Amíg az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Kecskeméti Városfejlesztő Kft. 
tevékenységi köre a „hardware” elemekre fókuszál (műszaki, beruházási), addig – 
önkormányzat részesedésszerzését követően – a Társaság tevékenységi szolgáltatási körébe a 
„software” elemek tartoznak majd.  
 
 
 



 
 

Fő feladatai:  
- TOP-6.8.2.-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén 

és várostérségében elnevezésű projekt teljes körű szakmai feladatellátása, 
- Kecskeméti Gazdaságfejlesztési Alap alapkezelői feladatai előkészítésének teljes körű 

bonyolítása, 
- Kecskemét és térsége beszállító-fejlesztési programja stratégiájának elkészítése, illetve 

annak akciótervei alapján a program gyakorlatban történő megvalósítása, 
- gesztorszervezetként a klasztermenedzsmenti szolgáltatás nyújtása, amely folyamatos 

érdemi kapcsolattartást tesz lehetővé Kecskemét és térsége meghatározó hazai 
tulajdonú kis- és középvállalkozásaival, 

- vállalkozói kultúra fejlesztését célzó, hiánypótló rendezvénysorozat, játékos vetélkedő 
előkészítése és bonyolítása a város középfokú oktatási intézményei 10. és 11. 
osztályos diákjai részére.  

- GINOP-os pályázatokban részvétel 
- kutatás-fejlesztési feladatok ellátása 
- Duális képzés szervezése 

 
A 2016-2020. közötti időszakban rendelkezésre álló uniós források lehetőséget biztosítanak a 
Társaság részére arra, hogy a tevékenységi körébe tartozóan, professzionális módon 2020. 
után is olyan szolgáltatásokat nyújtson, amelyekkel – összhangban Kecskemét hosszú távú 
gazdaságfejlesztési koncepciójával – erősítheti a város és térsége meghatározó vállalatainak 
gazdasági beágyazottságát és társadalmi felelősségvállalását.  
 
A Társaság működését és gazdálkodását az önkormányzat az alapítástól kezdve, folyamatosan 
kontroll alatt tartotta, a társaságban többségi részesedéssel rendelkező, önkormányzat által 
alapított Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítványon keresztül, valamint a Társaság 
felügyelőbizottságába is delegáltunk tagot. 
A Társaság gazdálkodása során a saját tőke mértéke folyamatosan, jóval meghaladja a 
jegyzett tőke mértékét. Tekintettel arra, hogy közhasznú, nonprofit formában működik a 
Társaság és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. 
évi V. törvény 9/F. § (2) bekezdése szerint a gazdasági társaság tevékenységéből származó 
nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja, 
az üzletrészek megvásárlása kizárólag névértéken történhet meg. 
 

adatok e Ft-ban 
 2013 2014 2015 (terv) 
Saját tőke 41.131 28.683 33.344 
Jegyzett tőke 6.000 6.000 6.000 

 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:167. § (2) 
bekezdése szerint pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi 
tag, a társaság vagy a társaság által kijelölt személy - ebben a sorrendben - az elővásárlási 
jogra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával másokat megelőzően jogosult.  
 
Tekintettel a Ptk. 3:167. § (6) bekezdésére, amely szerint, ha a társasági szerződés az üzletrész 
kívülálló személyre történő átruházását a társaság beleegyezéséhez köti, a beleegyezés 
megadásáról a taggyűlés dönt, valamint arra, hogy e feltételt a Társaság létesítő okirata is 
tartalmazza, az üzletrész önkormányzatra történő átruházásához a Társaság taggyűlésének a 
döntésére is szükség van.  
A Tisztelt Közgyűlés jelen napirendjén külön napirendi pontként szerepel az önkormányzat 
2016. évi költségvetésének módosítása, amely tartalmazza az üzletrészvásárlások fedezetének 
biztosítására vonatkozó javaslatot is. 



 
 

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság valamint a Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár 
Bizottság az előterjesztést előzetesen véleményezésre megkapták, határozataik a közgyűlésen 
kerülnek kiosztásra. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen előterjesztést megtárgyalni és 
döntését a határozat-tervezet szerinti tartalommal meghozni szíveskedjen. 
 
 
Kecskemét, 2016. április  
                                                                                                                     
 
                                                                                                       Szemereyné Pataki Klaudia  
                                                                                                                   polgármester 
 



 
 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…/2016. (IV. 28.) határozata 
Részesedésszerzés az AIPA Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 10.715-2/2016. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1./ A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az AIPA 
Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft-ben lévő  

- Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány 51%-os üzletrészét  
(törzsbetét összege: 3.060.000,- Ft)  

- Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 8%-os üzletrészét 
(törzsbetét összege: 480.000,- Ft) 

- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 8%-os üzletrészét  
(törzsbetét összege: 480.000,- Ft) 

névértéken megvásárolja. 
 
2./ A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az üzletrész-
átruházási szerződés aláírására, továbbá, hogy az üzletrészek megszerzésével kapcsolatos 
eljárásban a szükséges okiratokat aláírja, jognyilatkozatokat megtegye. 
 
3./ A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a vételi 
ajánlatokat küldje meg az 1./ pont szerinti üzletrészek tulajdonosai részére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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