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Ügyiratszám: 14374-76/2014.  

 

 

ELŐTERJESZTÉS  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2014. november 11-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. kártalanítása érdekében rendkívüli 

önkormányzati támogatás igényléséhez pályázat benyújtása 

 

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. melléklet 5.4 pont „A Bizottság véleményezi” rész 

5.4.1. pontja alapján a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és 

döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2014. október  

 

 Szemereyné Pataki Klaudia 

 polgármester 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

…./2014.(……..) ………sz. határozat  
 

A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. kártalanítása érdekében rendkívüli 

önkormányzati támogatás igényléséhez pályázat benyújtása 
 

A Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 14374-76/2014. 

ügyszámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a Közgyűlés számára 

elfogadásra javasolja. 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
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Tárgy: A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. kártalanítása érdekében 

rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséhez pályázat benyújtása 

 

Az előterjesztést készítette:   Finta Zita osztályvezető 

     Gazdálkodási Osztály 

      

 

Kezelési megjegyzés:   HATÁROZAT-TERVEZET 
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Mellékletek:       

      

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

 

Megtárgyalta:  

 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság  .../2014. ( )     …. sz. határozat 

  

 

Törvényességi észrevételem nincs: 
 

 

Dr. Határ Mária 

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

2014. november 13-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. kártalanítása érdekében 

rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséhez pályázat benyújtása 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 98,52 %-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik a 

Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft.-ben (továbbiakban: Társaság). A Társaság fő 

feladata az iskolarendszerű, illetve a munkaerő piaci igényeknek megfelelő képzés biztosítása, 

hatékony pályaválasztási és karrier tanácsadási rendszer működtetése, a munkaadók és a 

szakképző intézmények közötti szorosabb párbeszéd kialakítása, csúcstechnológiai gyakorlati 

oktatás működtetése, a környezettudatos nevelés, a hátrányos helyzetű tanulók illetve a 

fogyatékkal élők megsegítése, pszichológiai tanácsadás, a munka világától távolabb kerülők 

reorganizációjának segítése. 

 

A Társaság 2014. június 30-án az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezetnél – mint választott 

számlavezető pénzintézetnél - 83.091.823,- Ft összegű bankszámla követeléssel rendelkezett.  

 

A Magyar Nemzeti Bank 2014. július 4-én a H-JÉ-I-281/2014. számú határozatával (feltételesen) 

visszavonta az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet számára kiadott pénzügyi szolgáltatási, 

kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedélyeit, ezáltal a Társaság 

számláit zárolták, fizetésképtelenné vált. A Fővárosi Törvényszék 2014. július 24-én elrendelte a 

pénzintézet felszámolását, a végzés Cégközlönyben történő megjelenését követően elkezdődött a 

betétesek kártalanítása. 

 

Tekintettel arra, hogy a Társaság nem tartozik a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról 

szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 213. § (1) bekezdésben felsorolt szervezetek közé,  így az 

Országos Betétbiztosítási Alap (továbbiakban: OBA) 100 ezer eurónak megfelelő forint összegig 

kártalanította: 2014. augusztus 5-én 30.835.000,- Ft összeg került jóváírásra a Társaság által 

megnyitott új bankszámlán. 

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok 

módosításáról
 
szóló 2013. évi CXXXV. törvény szerint az OBA által nem biztosított, valamint az 

OBA általi kártalanítás összeghatárát meghaladó betétköveteléseket a Magyar 

Takarékszövetkezeti Bank Zrt. fizeti ki a betétesek részére. A kifizetés mértéke a Magyar 

Nemzeti Bank által a takarékszövetkezethez kirendelt felügyeleti biztosok által a még meglévő 

likvid eszközökkel fedezett betétállomány alapján került kiszámításra. 

A felügyeleti biztosok ezt az arányt 15,4495%-ban határozták meg, mely alapján a Társaság 

2014. augusztus 21-i értéknappal további 12.861.266,- Ft kártalanításban részesült, továbbá a 

kártalanítás elszámolása is megtörtént a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2014. augusztus 

14-én kelt levele alapján. 

 



A 2014. július 25-én fennálló, kamattal növelt betétkövetelés összege 83.247.135,- Ft volt, így a 

fennmaradó 39.550.869,- Ft betéti összeg érvényesítésére a Társaság 2014. szeptember 3-án 

hitelezői igényt nyújtott be a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-hez. 

 

Tekintettel arra, hogy a felszámolási eljárás alapján bizonytalan, hogy mikor és mekkora összegű 

betétkövetelés kerül még kifizetésre a Társaság részére, a Társaság fent részletezett 

kiemelkedően fontos feladatainak zavartalan ellátása érdekében Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata élni kíván pályázat benyújtási lehetőségével a megyei önkormányzati tartalékból 

nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.)  BM 

rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján a fennálló 39.550.869,- Ft követelés  megtérülése érdekében. 

 

A pályázat benyújtására a fent hivatkozott BM rendelet 2. § (2) bekezdése alapján az 

Önkormányzatnak 2014. december 10-ig van lehetősége. 

 

A támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a felszámoló felé benyújtott hitelezői igény a 

Magyar Állam részére engedményezésre kerül. 

Jelen előterjesztést a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság előzetesen véleményezésre 

megkapta, határozata a közgyűlés ülésén kerül ismertetésre. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést tárgyalja meg az előterjesztésben foglaltakat és döntsön a 

határozat-tervezetben foglaltak szerint. 

 

 

Kecskemét, 2014. október  

Szemereyné Pataki Klaudia 

              polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozat-tervezet 

K I V O N A T  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2014. november 13-i ülésén készült 

jegyzőkönyvéből 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2014. (XI. 13.) határozata 

 

A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. kártalanítása érdekében rendkívüli 

önkormányzati támogatás igényléséhez pályázat benyújtása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 14374-76/2014. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1) A közgyűlés úgy dönt, hogy a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott 

támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) 

BM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata kérelmet nyújt be a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 

fennálló 39.550.869,- Ft összegű betétkövetelése alapján, a Társaság közhasznú, 

alapító okirat szerinti feladatellátása céljából, rendkívüli önkormányzati vissza nem 

térítendő támogatás igényléséhez. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

2) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a benyújtásra 

kerülő pályázattal kapcsolatos esetleges hiányosságok pótlására, a támogatási 

szerződés aláírására. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

 

 

 

 

 


