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Tárgy: A Kecskemét Városfejlesztési Alappal kapcsolatos döntés 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Tisztelt Közgyűlés 2016. szeptember 22. napján tartott ülésén részletes tájékoztatást kapott 
a Kecskemét Fejlődéséért Alap (a továbbiakban: KFA) létrehozásával kapcsolatos 
feladatokról, illetve bemutatásra került a Kecskemét Fejlődéséért Alap előkészítési 
feladatairól szóló 1154/2016. (III. 25.) Korm. határozat szerint elkészített ex-ante vizsgálat, 
amely az Európai Bizottság gyakorlatának megfelelően tartalmazta a piaci hiányosságok 
azonosítását a tervezett beavatkozási területen, a meglévő szabályozási környezet 
bemutatását. 
 
Az ex-ante vizsgálat tartalmazta az arra vonatkozó tájékoztatást is, hogy a KVA-ból 
nyújtandó egyes pénzügyi eszközök esetében az állami támogatási szabályoknak való 
megfelelés a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak 
a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (a 
továbbiakban: ÁCSR) 16. cikkéhez (regionális városfejlesztési támogatás) való 
kapcsolódással teljesíthető. A regionális városfejlesztési támogatás lehetővé teszi 
városfejlesztési projektek városfejlesztési alapon keresztül történő nyújtását, amely az 
önkormányzati feladatellátással összefüggésben megnyitja az utat az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok megtérülő beruházásaiba történő forrásbevonásra. A regionális 
városfejlesztési támogatás nyújtásának feltételeivel kapcsolatban tisztázó kérdéseket tettünk 
fel az Európai Bizottságnak. Az Európai Bizottság elfogadta az ex-ante vizsgálaton alapuló 
szakértői érvelést, az ún. prenotifikációs eljárás eredményesen zárult, így az Európai 
Bizottsággal folytatott levélváltásban rögzített feltételek mellett nyújtható regionális 
városfejlesztési támogatás, amelyre vonatkozó terméklap jóváhagyására vonatkozó eljárás az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium keretében működő Támogatásokat Vizsgáló Iroda 
előtt jelenleg már folyamatban van. 
 
Az Európai Bizottság iránymutatásának megfelelően a regionális városfejlesztési támogatás 
biztosítása érdekében a városfejlesztési alapot a KFA-tól elkülönülő, önálló kockázati 
tőkealap formájában kell létrehozni. 
 
A Tisztelt Közgyűlés által jóváhagyott ex-ante vizsgálatban foglaltak maradéktalan 
végrehajtása érdekében elkezdtük a városfejlesztési alap (tervezett nevén: Kecskeméti 
Városfejlesztési Alap, a továbbiakban: KVA) létrehozásának előkészítéséhez szükséges 
feladatok előkészítését. Tekintettel arra, hogy a kockázati tőke alapú tőkefinanszírozás és az 
állam által biztosított visszatérítendő támogatás felhasználási szabályai új elemként jelennek 
meg az önkormányzati feladatellátás és gazdálkodás területén, az előkészítési munkák során 
folytatott szakértői egyeztetés keretében felmerült a városfejlesztési célt és a hazai kockázati 
tőke alapú tőkefinanszírozást megalapozó jogszabályi környezet vizsgálatának és 
módosításának szükségessége különösen az alábbi szempontok figyelembevételével: 



 
- az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és a kockázati tőke alapú 

tőkefinanszírozás alkalmazása és felhasználási feltételei összefüggéseinek, jogszabályi 
hátterének és a visszatérítendő támogatás elszámolásának belső harmonizációja, 

- a nemzeti vagyon védelmére vonatkozó szabályozás kiegészítése az önkormányzat 
közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaságokban városfejlesztési 
alap - városfejlesztési projektek megvalósítására irányuló kockázati 
tőkebefektetésekkel összefüggő - tulajdonszerzésének, illetve a befektetési 
szerződésekben meghatározott módon a városfejlesztési alapot megillető tulajdonrész 
visszterhes elidegenítésének biztosítása érdekében. 

A fent írtakra tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy hatalmazzon fel a KVA 
előkészítése érdekében a jogalkotásban érintett állami szereplők, illetve szervek útján a 
városfejlesztési célt és a hazai kockázati tőke alapú tőkefinanszírozást megalapozó hazai jogi 
szabályozási környezet módosításának kezdeményezésére, valamint az ehhez szükséges 
egyeztetések lefolytatására és intézkedések megtételére. 
 
A jelen előterjesztést a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság, valamint a Fejlesztési, 
Környezetvédelmi és Agrár Bizottság véleményezésre előzetesen megkapta, határozataik a 
közgyűlés ülésén kerülnek kiosztásra. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a 
határozat-tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen.  
 
Kecskemét, 2018. december 3. 
 
 
 dr. Szeberényi Gyula Tamás 
 alpolgármester 
 



Határozat-tervezet 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…/2018. (XII. 13.) határozata  
A Kecskemét Városfejlesztési Alappal kapcsolatos döntés 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta dr. Szeberényi 
Gyula Tamás alpolgármester 4564-…./2018. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármestert, hogy a Kecskemét Városfejlesztési Alap előkészítése érdekében 
kezdeményezze a városfejlesztési célt és a hazai kockázati tőke alapú tőkefinanszírozást 
megalapozó hazai jogi szabályozási környezet módosítását a jogalkotásban érintett állami 
szereplők, illetve szervek útján, valamint az ehhez szükséges egyeztetéseket folytassa le 
és intézkedéseket tegye meg. 

 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
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