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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 
 

 

Iktatószám: 1883-    /2017. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

 

2017. június 20-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A Kecskemét Fejlődéséért Alappal és annak alapkezelőjével kapcsolatos döntések 

meghozatala 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

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 (a továbbiakban: SzMSz.) 2. melléklet 5.4.1. pontja alapján a jelen közgyűlési 

előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezet szerinti tartalommal meghozni 

szíveskedjen. 

 

A Tisztelt Bizottság a 2017. május 16-án tartott rendkívüli ülésén döntött az Informatikai Kockázati 

Tőkealap-kezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) új igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak a 

megválasztásukat megelőzően a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére történő 

előzetes jóváhagyásra történő bejelentéséről. Az Alapkezelő vezérigazgatója az új tagok személyét 

előzetes jóváhagyásra 2017. május 16. napján bejelentette az MNB részére, az előzetes jóváhagyás 

iránti eljárás jelenleg is folyamatban van. Javaslom a Tisztelt Bizottságnak, hogy a 71/2017. (V. 16.) 

VPB. sz. határozat alapján bejelentett új tagokat 2017. július 1. napjától, illetve a Magyar Nemzeti 

Bank előzetes jóváhagyásának kézhezvételét követő naptól szóló határozatlan időre válassza meg az 

igazgatóság tagjainak, valamint a felügyelőbizottság elnökének, illetve tagjának. Az igazgatóság 

elnökének és tagjainak, valamint a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak a díjazására vonatkozó 

javaslatot a határozat-tervezet tartalmazza. A díjazás mértéke megállapításakor tekintettel voltunk az 

Alapkezelő tevékenységének helyi fejlesztéspolitikai szempontú kiemelt jelentőségére, a vezető 

tisztségviselők feladatainak és felelősségének mértékére.  

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122.§ (3) bekezdése alapján a 

felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a legfőbb szerv (egyszemélyes gazdasági 

társaságnál az alapító) hagyja jóvá. 

 

Az Alapkezelő könyvvizsgálójának megbízatása 2017. május 31. napjával lejárt. A 224/2016. (XI. 

22.) VPB. sz. határozatban úgy döntött a Tisztelt Bizottság, hogy az önkormányzat mint tulajdonos 

és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság külső ellenőrzését ellátó könyvvizsgáló közötti 

jogviszony bizalmi jellegére tekintettel a  felügyelőbizottság csak olyan jelölt esetén gyakorolhatja 

egyetértési jogát, amely szerepel a bizottság által jóváhagyott névjegyzéken. Erre tekintettel az 

Alapkezelő új vezérigazgatója javaslatot tett arra, hogy a Tisztelt Bizottság a fenti névjegyzékbe 

vegye fel az Alapkezelő korábbi könyvvizsgálóját a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t (1103 

Budapest, Kőér utca 2. A/C. ép.), az Alapkezelő korábbi könyvvizsgálóját. 

 



Amennyiben a Tisztelt Bizottság dönt a jelöltnek a könyvvizsgáló szervezetek névjegyzékébe történő 

felvételéről, úgy az Alapkezelő új vezérigazgatója a „megújult” felügyelőbizottság egyetértésével 

javaslatot tud tenni a Tisztelt Bizottság soron következő ülésére a könyvvizsgáló személyére és 

díjazására, valamint megbízatásának időtartamára. 

 

Az SzMSz. 2. melléklet 5.1.3. pontja alapján a Tisztelt Bizottság dönt az önkormányzat kizárólagos 

és többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok esetében a felügyelőbizottság ügyrendjének az 

elfogadásáról, valamint a választással és díjazással kapcsolatos ügyekben.   

 

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

határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2017. június 14. 

 

        Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

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

A Kecskemét Fejlődéséért Alappal és annak alapkezelőjével kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta 

Szemereyné Patakí Klaudia polgármester 1883-47/2017. iktatószámú 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. 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

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. 

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. 

 



 



 
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

 

 

2017. június 22-én 

tartandó ülésére 

 

Tárgy: A Kecskemét Fejlődéséért Alappal és annak alapkezelőjével kapcsolatos 

döntések meghozatala 

 

Az előterjesztést készítette: dr. Mayer Endre aljegyző 

     Balogh Zoltán osztályvezető 

     Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály 

 

Kezelési megjegyzés:  Határozat-tervezet 
 

Mellékletek:  Kecskemét Fejlődéséért Alap kezelési szabályzatának 

tervezete (határozat-tervezet melléklete) 

      

Döntési változatok száma: 1 

 

Véleményezésre megkapta: 

 

Egyéb szervezet: 

 

Külső szakértő: 

 

Megtárgyalta:      Határozat száma: 

 

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság …/2017. (VI. 20.) FKAB. sz. határozat 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság  …/2017. (VI. 20.) VPB. sz. határozat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

         dr. Határ Mária 

                 jegyző



 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 
 

 

Iktatószám: 1883-46/2017. 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2017. június 22-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: A Kecskemét Fejlődéséért Alappal és annak alapkezelőjével 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 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. 

 

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 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 azonban 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 KFA létrehozásához 

szükséges finanszírozási megállapodás mellett – a Tisztelt Közgyűlés a 106/2017. (V. 25.) 

határozatával döntött. A támogatási szerződés aláírása az NGM-mel jelenleg folyamatban van. A 

támogatási összeg fogadásához szükséges alszámlát megnyitottuk, azt az NGM javára zároltattuk és 

azon az NGM részére számlavezető pénzintézetünknél azonnali beszedési megbízást engedtünk.  

 

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. cikke 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. cikke szerinti vállalkozásfejlesztési 

támogatás) nyújtása érdekében – az ÁCSR 39. cikke szerinti épület – energiahatékonysági 

projektekre irányuló beruházási támogatás kivételével – már most lehetőség van befektetési alap 

létrehozására, a befektetési jegyek lejegyzésére. 

 

A KFA létrehozásához az NGM-mel a támogatási szerződés, valamint az Informatikai Kockázati 

Tőkealap-kezelő Zrt-vel (a továbbiakban: Alapkezelő) a finanszírozási szerződés megkötésén túl a 

kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Bkftv.) 72.§ (1) bekezdése alapján a 

befektetési alap kezelésének szabályait kezelési szabályzatba kell foglalni. Zártkörű befektetési alap 

esetén a kezelési szabályzatot a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére be kell 

nyújtani. A kezelési szabályzatnak tartalmaznia kell minden olyan információt, amely lehetővé teszi 

a befektetési alap működésének, befektetési elveinek és kezelésének megítélését. A KFA kezelési 

szabályzata a határozat-tervezet mellékletét képezi. 

 

Az Alapkezelő vezérigazgatóját fel kell kérni továbbá arra is, hogy az MNB által jóváhagyásra 

kerülő kezelési szabályzat alapján az Alapkezelő szükséges módosításokkal egységes szervezetbe 

foglalt szervezeti és működési szabályzatát, valamint az Alapkezelő 2017. évi VI-XII. havi üzleti 

tervét terjessze elő elfogadásra a feladat- és hatáskörrel rendelkező tulajdonosi joggyakorló elé.   

 

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az ülésen az Alapkezelő új vezérigazgatója, 

Garamvölgyi Balázs úr is jelen lesz, és a napirendi ponttal, illetve a KFA-val összefüggésben 

prezentációt fog tartani.  

 

Az előterjesztést a Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság és a Városstratégiai és Pénzügyi 

Bizottság előzetes véleményezésre megkapta, határozataik a közgyűlés ülésén kerülnek kiosztásra. 

 

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

határozat-tervezet szerint meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2017. június 14. 

 

       Szemereyné Pataki Klaudia 

        polgármester



 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…/2017. (VI. 22.) 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 Kecskemét Fejlődéséért Alap (a továbbiakban: KFA) kezelési szabályzatát a 

határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja azzal, hogy abban a Magyar Nemzeti 

Bank (a továbbiakban: MNB) mint felügyelet részéről felmerülő esetleges módosításokat át 

lehet vezetni. 

2. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a kezelési szabályzat 

aláírására, valamint, hogy nyilatkozzon az MNB részére arról, hogy az önkormányzat mint 

befektető a kezelési szabályzatban foglaltakat tudomásul vette és azt magára nézve 

kötelezőnek ismeri el. 

3. A közgyűlés felkéri az Informatikai Kockázati Tőkelap-kezelő Zrt. (a továbbiakban: 

Alapkezelő) vezérigazgatóját, hogy a kezelési szabályzatot nyújtsa be az MNB részére. 

4. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a fenti döntésről az 

Alapkezelő vezérigazgatóját tájékoztassa. 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Határidő: azonnal  

5. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy előzetesen nyilatkozzon 

arról, hogy az önkormányzat a KFA befektetési jegyeit lejegyzi, és, hogy a KFA befektetési 

jegyeinek lejegyzésével, valamint azoknak az önkormányzat értékpapírszámláján történő 

jóváírásával összefüggő további intézkedéseket és nyilatkozatokat tegye meg. 

6. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a támogatás 

rendelkezésre állásától függően, amennyiben a Támogatás az önkormányzat rendelkezésére 

áll végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot tegyen arról, hogy az önkormányzat a KFA 

befektetési jegyeit lejegyzi. 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

7. A közgyűlés felkéri az Alapkezelő vezérigazgatóját, hogy az Alapkezelő szervezeti és 

működési szabályzatát, valamint a társaság 2017. évi VI-XII. hónapokra vonatkozó üzleti 

tervét terjessze a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság elé elfogadásra. 

Felelős: Alapkezelő vezérigazgatója 

Határidő: 2017. szeptember 30.
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