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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

 

2017. május 25-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: A Kecskemét Fejlődéséért Alappal kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

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, 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 érdekében a szükséges 

előkészületeket tegyem meg és folytassam le az egyeztetéseket. 

 

Támogatási szerződés kötése a Nemzetgazdasági Minisztériummal: 

 

Az előkészítő munka KFA határozat 6. pontja tekintetében történő folytatása keretében 2017. január 

12. napján a Nemzetgazdasági Minisztériumban (a továbbiakban: NGM) egyeztetésre került sor az 

előkészítésben érintett minisztériumok bevonásával, ahol véglegesítésre kerültek a KFA 

létrehozásának finanszírozási feltételei. Ez alapján a Kormány az NGM-en keresztül 

önkormányzatunknak visszatérítendő támogatást nyújt a KFA befektetési jegyeinek lejegyzésére az 

alábbi ütemezésben: 

 

 2017. évben: 15 milliárd Ft, 

 2018. évben: 5 milliárd Ft, 

 2019. évben: 5 milliárd Ft, 

 



mindösszesen: 25 milliárd Ft. 

 

A Kormány a 2007–2013-as uniós pénzügyi eszközökből visszafizetett forrásokkal kapcsolatos 

kormánydöntésekről szóló 1068/2017. (II. 10.) Korm. határozat 5. pontjában – az előzetes 

minisztériumi egyeztetéseknek megfelelően – a KFA létrehozásának finanszírozása érdekében 

fejezeti kezelésű előirányzat NGM részére történő biztosításáról döntött, továbbá felkérte a 

minisztériumot, hogy a fenti ütemezésnek megfelelően önkormányzatunknak visszatérítendő 

támogatást nyújtson. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2017. (II. 16.) határozata 3. 

pontjában a Tisztelt Közgyűlés felhatalmazott arra, hogy a KFA létrehozása érdekében 2017. évre 

vonatkozó 15 milliárd forint összegű visszatérítendő támogatás biztosításával kapcsolatos hosszú 

távú szerződést a Nemzetgazdasági Minisztériummal kössem meg. Tekintettel arra, hogy a 

közgyűlési döntést követően a minisztériumi egyeztetések során felmerült, hogy a visszatérítendő 

támogatás vonatkozásában önkormányzatunk nyújtson biztosítékot az NGM részére, így a 

visszafizetendő támogatásról szóló támogatási szerződés megkötéséről a Tisztelt Közgyűlés dönthet. 

 

Az NGM-mel egyeztetett tartalmú, az 1131/2016. (III. 10.) és 1068/2017. (II. 10.) Korm. határozatok 

alapján visszatérítendő támogatás biztosítására kötendő támogatási szerződés tervezete a jelen 

előterjesztés mellékletét képezi.  

 

Finanszírozási szerződés kötése az Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen 

Működő Részvénytársasággal: 

 

Az Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a 

továbbiakban: IKTK Zrt.) az önkormányzatnak finanszírozási szerződést kell kötni a KFA tőkealap 

jegyeinek lejegyzése érdekében. A finanszírozási szerződés alapján az önkormányzat az 1068/2017. 

(II. 10.) Korm. határozat 5. pontjában foglalt bontásban az IKTK Zrt. mint a KFA alapkezelője 

részére rendelkezésre bocsátja az NGM-mel kötendő támogatási szerződés(ek)nek megfelelően a 

visszatérítendő támogatás összegét, amelyről az alapkezelő tőkealap jegyet állít ki. A visszatérítendő 

támogatás összegét az alapkezelő a KFA által végrehajtandó műveletek (KFA létrehozása, annak 

terhére befektetések megvalósítása, végrehajtása, kezelése és megszüntetése) finanszírozására 

használhatja fel. A finanszírozási szerződés alapján az alapkezelőt rendszeres (negyedéves) 

adatszolgáltatási kötelezettség terheli, amely az alapkezelési tevékenységre, az egyes befektetések 

minőségére, és a KFA befektetési portfóliójának minőségére vonatkozó részletes adatoknak a 

közlésére vonatkozik. Ezen túl az alapkezelő a KFA vonatkozásában előzetes éves üzleti tervet 

készít, amelyet tárgyévet megelőző év december 31. napjáig – tájékoztató jelleggel – megküld az 

önkormányzat részére. A finanszírozási szerződés részletes rendelkezéseket tartalmaz továbbá az 

alapkezelő tevékenységének ellenőrzésére, valamint az alapkezelő felelősségére vonatkozóan is. 

 

Az Európai Bizottságnak a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási 

kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelete (a 

továbbiakban: ÁCSR) 16. jogcíme szerinti városfejlesztési támogatás nyújtásának engedélyezésére 

irányuló előbejelentési eljárás (SA.47240(2017/PN)) az Európai Bizottság előtt folyamatban van, 

azonban a további támogatási formák (különösen ÁCSR 22. jogcím szerinti vállalkozásfejlesztési 

támogatás) nyújtása érdekében már most lehetőség van befektetési alap létrehozására, a befektetési 

jegyek lejegyzésére. 

 



Az IKTK Zrt-vel és a támogatást nyújtó NGM-mel egyeztetett tartalmú, az ÁCSR 16. jogcímén túli 

támogatás nyújtására 15 milliárd forint tőkével induló befektetési alap létrehozására irányuló 

finanszírozási szerződés tervezete a határozat-tervezet 2. számú mellékletét képezi. 

 

 

 

Az IKTK Zrt. alapító okiratának módosítása: 

 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ctv.) 3.§ (1)-(2) bekezdései alapján a cégnévnek a választott cégforma megnevezését, 

valamint legalább a vezérszót kell tartalmaznia. A vezérszó elősegíti a cég azonosítását, illetve más, 

azonos vagy hasonló tevékenységű cégtől való megkülönböztetését. A vezérszó a cégnévben az első 

helyen áll. E jogszabályi rendelkezések a cégnévvel szemben – többek között – a cégvalódiság 

követelményét támasztják, azaz a cégnévnek a cég tényleges tevékenységi körét, a forgalomban 

betöltött szerepét kell tükröznie. Ennek megfelelően az IKTK Zrt. cégnevét Városi Alapkezelő 

Zártkörűen Működő Részvénytársaságra javaslom módosítani.  

 

A Ctv. 7.§ (1) bekezdése alapján a cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég 

levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, 

rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő 

kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie. A cég 

létesítő okirata úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a központi ügyintézés 

(döntéshozatal) helye. 

 

Az IKTK Zrt. a cégnyilvántartásba bejegyzett székhelye (egyben központi ügyintézés helye) jelenleg 

az 1027 Budapest, Kapás utca 6-12. I. em. szám alatt található. Hosszú távon azonban stratégiai, 

emblematikus jelentősége, és a KFA alapkezelési tevékenységre tekintettel jelentős gyakorlati 

haszna van a gazdasági társaság Kecskemétre „költözésének”. Az IKTK Zrt. erre tekintettel 

tárgyalásokat folytatott kecskeméti ingatlan iroda céljára történő bérbevétele érdekében. E 

tárgyalások eredményeként javaslom, hogy a cég székhelyét (egyben központi ügyintézés helyét) a 

KIK-FOR Kft. és az IKTK Zrt. között kötendő bérleti szerződésnek megfelelően a 6000 Kecskemét, 

Csányi J. krt. 14. II. emelet számra módosítsuk. 

 

Az előterjesztést a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezésre megkapta, 

határozata a közgyűlés ülésén kerül kiosztásra. 

 

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

határozat-tervezet szerint meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2017. május 11. 

 

 

 

       Szemereyné Pataki Klaudia 

        polgármester 



 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…/2017. (V. 25.) határozata 

A Kecskemét Fejlődéséért Alappal és annak alapkezelőjével kapcsolatos döntések meghozatala 
  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

1883-.... /2017. iktatószámú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A közgyűlés a Nemzetgazdasági Minisztériummal a Kecskemét Fejlődéséért Alap (a 

továbbiakban: Alap) létrehozása érdekében az 1131/2016. (III. 10.) és 1068/2017. (II. 10.) 

Korm. határozatok alapján, visszatérítendő támogatás biztosítására kötendő támogatási 

szerződést a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2. A közgyűlés az Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársasággal (a továbbiakban Zrt.) kötendő finanszírozási szerződést a határozat 2. 

számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

3. A közgyűlés felkéri a Zrt. vezérigazgatóját, hogy az Alap alapkezelési szabályzatát 

elfogadásra készítse elő a közgyűlés júniusi ülésére. 

4. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a támogatási szerződés és 

finanszírozási szerződés aláírására, azzal, hogy az időközben esetlegesen felmerülő, nem 

érdemi módosításokat azokban vezesse át, valamint a támogatási szerződés szerinti 

biztosítékok nyújtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

5. A közgyűlés úgy dönt, hogy a Zrt. elnevezését Városi Alapkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaságra, míg a Zrt. székhelyét 6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 14. II. emelet 

számra módosítja. 

6. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a határozat 3. számú 

mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, 

valamint, hogy a változásbejegyzési eljárás során esetlegesen felmerülő hiánypótlás esetén a 

szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat aláírja. A közgyűlés felkéri a Zrt. 

vezérigazgatóját, hogy a Zrt. jogi képviselője útján gondoskodjon a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okirat ellenjegyzéséről, valamint a változásbejegyzési eljárás 

lefolytatásáról.  

7. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről a 

Zrt. vezérigazgatóját tájékoztassa. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 


