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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

 

2017. március 28-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: A Kecskemét Fejlődéséért Alap alapkezelője új vezérigazgatójának megválasztásával 

kapcsolatos döntés meghozatala 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

A Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 

együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) 

Korm. határozat 1. pontjában a Kormány Kecskemét és térsége gazdasági növekedésének elősegítése 

érdekében egyetértett a Kecskemét Fejlődéséért Alap (a továbbiakban: KFA) létrehozásával, amely 

lehetőséget biztosít a város számára fontos, megtérülő fejlesztési projektek finanszírozására. 

 

A KFA előkészítési feladatairól szóló 1154/2016. (III. 25.) Korm. határozat (a továbbiakban: KFA 

határozat) 2. és 6. pontjában felkérte Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy az alap 

létrehozásához szükséges előzetes elemzést végezze el a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel 

egyeztetett szempontrendszer alapján, a nemzetgazdasági miniszter bevonásával, valamint hogy 

gondoskodjon az alapot kezelő szervezet kiválasztásáról, figyelemmel a működési tervben 

meghatározott ütemezésre. 

 

A közgyűlés a 2016. szeptember 22. napján tartott ülésén részletes tájékoztatást adtunk a KFA 

létrehozásával és működtetésével kapcsolatosan elvégzett munkálatokról, az elkészült „ex ante” 

tanulmányról, továbbá döntési javaslatot terjesztettünk a Tisztelt Közgyűlés elé annak érdekében, 

hogy a KFA az eredeti tervek szerint mielőbb szolgálhassa a városunk és térsége gazdaságának 

fejlődését. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 205/2016. (IX. 22.) 

határozata 2. pontjában felhatalmazott arra, hogy a KFA létrehozása és az alapkezelő kiválasztása 

érdekében a szükséges előkészületeket tegyem meg és folytassam le az egyeztetéseket. 

 

Az egyeztetéseket és az előkészítő munka KFA határozat 6. pontja tekintetében történő folytatását 

követően a közgyűlés a 2016. december 15. napján tartott ülésén tárgyalta a KFA kezelőjének 

kiválasztásával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 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 Tőkealap-kezelő Zrt. (a továbbiakban: alapkezelő) 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. 

 

Jelenleg a részvény adásvételi szerződés alapján az eladó az alapkezelő tőkeleszállítása iránti 

változásbejegyzési eljárást folytatja le, ezt követően kerülhet sor a részvénycsomag 

önkormányzatunk részére történő átruházására, amelynek végső határideje a részvény adásvételi 

szerződés aláírásától számított legkésőbb 135. nap. A részvény adásvételi szerződés 16. pontja 

alapján az alapkezelő tekintetében új kötelezettség vállalása, fizetés vagy utalás kezdeményezése 

vagy teljesítése, azaz új szerződés megkötése és teljesítése csak az önkormányzat, mint vevő előzetes 

hozzájárulása esetén lehetséges. Az önkormányzatot megillető e jogosultság tartalmában kiterjed az 

alapkezelő új vezető tisztségviselőjének az eladó általi megválasztásához való hozzájárulásra is. 

 

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 és a díjazással kapcsolatos ügyekben. 

Tekintettel arra, hogy a részvény adásvételi szerződéssel az alapkezelőben kizárólagos tulajdont fog 

szerezni önkormányzatunk, így az új vezérigazgató személyére és díjazására vonatkozó előzetes 

hozzájárulás megadására is a Tisztelt Bizottság jogosult. 

 

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, 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. 

 

Annak érdekében, hogy a KFA működését mielőbb megkezdhesse már most szükséges az alapkezelő 

– önkormányzatunk által is támogatott – új vezérigazgatójának megválasztása. Ez a személyi döntés 

azért is lényeges, mivel az új vezérigazgató feladata lesz majd az alapkezelő működése szervezeti 

feltételeinek kidolgozása, a működés tárgyi feltételeinek biztosítása, a KFA működésének 

megkezdéséhez az alapkezelő alapító okirata módosításának előkészítése, az alapkezelő Kecskemétre 

költözésének megszervezése. Ezekről a kérdésekről a közgyűlés előreláthatóan a 2017. áprilisi 

ülésén dönthet majd. 

 

A Regionális Fejlesztési Holding Zrt. eladóval egyeztetve az alapkezelő új vezérigazgatójának 

Garamvölgyi Balázst (lakcím: 1025 Budapest, Őzgida utca 15/7.) javasoljuk. Az új vezérigazgató 

határozatlan idejű munkaviszony keretében látná el feladatait havi bruttó 1.500.000,- Ft/hó munkabér 

(alapbér) ellenében. Az eladó a Magyar Nemzeti Banktól a Kbftv. 19.§ (3) bekezdésében foglalt 

előzetes engedélyt már megkérte az új vezérigazgató személyére vonatkozóan, az engedély kiadására 

várhatóan 2017. március végéig sor kerül. Amennyiben a Tisztelt Bizottság a részvény adásvételi 

szerződés 16. pontja alapján az új vezérigazgató személyéhez a hozzájárulást megadja, úgy a Magyar 

Nemzeti Bank engedélyének kiadását követően az eladó dönthet Garamvölgyi Balázs 

vezérigazgatóvá történő megválasztásáról és díjazásáról. Garamvölgyi Balázs fényképes szakmai 

önéletrajza és a vezetői céljait tartalmazó dokumentum a jelen előterjesztés mellékleteit képezik. 

 

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

határozat-tervezet szerint meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2017. március 20. 

 

 

       Szemereyné Pataki Klaudia 

        polgármester 



 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

…/2017. (III. 28.) VPB. számú határozat 

A Kecskemét Fejlődéséért Alap alapkezelője új vezérigazgatójának megválasztásával 

kapcsolatos döntés meghozatala 
  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 9381-1/2017. 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 szerződés 

16. pontjában foglaltak szerint hozzájárul ahhoz, hogy az eladó a Magyar Nemzeti Bank 

előzetes engedélyének kiadását követően az Informatikai Tőkealap-kezelő Zrt. 

vezérigazgatójának Garamvölgyi Balázst (1025 Budapest, Őzgida utca 15/7.) válassza meg, 

aki határozatlan időre szóló munkaviszony keretében, havi bruttó 1.500.000,- Ft/hó munkabér 

(alapbér) ellenében látja el feladatait. 

2. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a döntésről az eladót 

tájékoztassa. 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 


