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K I V O N A T 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2017. június 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

119/2017. (VI. 20.) VPB. számú határozat 

A Kecskemét Fejlődéséért Alappal és annak alapkezelőjével kapcsolatos döntések 

meghozatala 
 

 

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

1883-47/2017. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A bizottság a tárgyban készült előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

2./ A bizottság úgy dönt, hogy 2017. július 1. napjától, illetve – amennyiben erre később kerül sor – 

a Magyar Nemzeti Bank előzetes jóváhagyásának kézhezvételét követő naptól szóló határozatlan 

időre az Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) igazgatósági 

tagjának megválasztja Dr. Bánfy Tamás Györgyöt és Dr. Kardos Gyulát, míg felügyelőbizottsági 

elnökének Szenes Mártont és felügyelőbizottsági tagjának Dr. Király László Györgyöt. Ezzel 

egyidejűleg – az új tagok kinevezésének hatályával – a bizottság visszahívja az igazgatóságból 

Dobrai Lajost és Dr. Jakab Csaba Lajost, valamint a felügyelőbizottságból Hajduné Ughy Katalint 

és Dr. Csernák Endrét. 

 

3./ A bizottság 2017. július 1. napjától, illetve az új tagok jogviszonya keletkezésének napjától az 

Alapkezelő igazgatósága tagjainak díjazását havi bruttó 300.000,- Ft-ban, a felügyelőbizottság 

elnökének díjazását havi bruttó 280.000,- Ft-ban, míg a felügyelőbizottság tagjainak díjazását havi 

bruttó 250.000,- Ft-ban határozza meg, azzal, hogy a 2. pont szerint visszahívott tagokat díjazás 

nem illeti meg. A bizottság úgy dönt, hogy az igazgatóság elnöke, Garamvölgyi Balázs részére e 

jogviszonyára tekintettel külön díjazást nem állapít meg. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

4./ A bizottság úgy dönt, hogy a 224/2016. (XI. 22.) VPB. számú határozat alapján vezetett, a 

bizottság által a kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére 

ajánlott könyvvizsgálók névjegyzékébe az Alapkezelő vezérigazgatójának javaslatára felveszi a 

BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t (1103 Budapest, Kőér utca 2. A/C. ép.), az Alapkezelő 

korábbi könyvvizsgálóját. 

 

5./ A bizottság felkéri az Alapkezelő vezérigazgatóját, hogy a felügyelőbizottság egyetértése mellett 

tegyen javaslatot az Alapkezelő új könyvvizsgálójára, annak díjazására, valamint megbízatása 

időtartamára. 

 

 

 

 KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSE 

  Városstratégiai és Pénzügyi  

Bizottság       

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

 



6./ A bizottság felkéri az Alapkezelő felügyelőbizottságát, hogy terjessze elő ügyrendjét 

jóváhagyásra a bizottság soron következő rendes ülésére. 

 

Felelős: Alapkezelő vezérigazgatója 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

 

 

 

A határozatról értesülnek: 

1-7.) A bizottság tagjai 

8.) Dr. Mayer Endre aljegyző 

9.) Balogh Zoltán, a Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály vezetője 

10.) Irattár 

 

 

 

K.m.f 

 

 

 

     Leviczky Cirill 
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