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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2017. szeptember 19-éntartandó ülésére 

 

 

Tárgy:Az Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-vel kapcsolatos döntések 

meghozatala 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. 

mellékletének 5.1.3. pontja alapján a bizottság döntaz önkormányzat kizárólagos és többségi 

tulajdonában lévő gazdasági társaság féléves- és számviteli törvény szerinti éves beszámolójának, 

közhasznúsági mellékletének, üzleti tervének, szervezeti és működési szabályzatának, vezetői 

javadalmazási szabályzatának, valamint a felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadásáról, továbbá 

a választással és díjazással kapcsolatos ügyekben. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll azInformatikai 

Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (a továbbiakban: társaság).  

 

A társaság elkészítette 2017. évi üzleti tervét, amely az előterjesztés mellékletét képezi, javaslom 

a Tisztelt Bizottságnak annak elfogadását. A dokumentumot a társaság felügyelőbizottsága 2017. 

szeptember 15. napján tárgyalja, így határozata a Tisztelt Bizottság ülésén kerül kiosztásra. 

 

A társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2017. május 31. napján lejárt. 

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 

törvény 4. § (1c) bekezdése alapján a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a 

felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének, amely a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:130. § (1) bekezdése alapján 

dönt. A könyvvizsgáló megválasztása vonatkozásában kizárólagos önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaság esetében a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben a Ptk. 3:109. § (4) 

bekezdése alapján az önkormányzat, mint alapító dönt.A Ptk. 3:130. § (2) bekezdése szerint az 

állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani, azonbanaz állandó 

könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt 

megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak. 

 

Atársaságvezérigazgatójaa társaság könyvvizsgálójának a BDO Magyarország Kft.-t – 

személyesen eljáró könyvvizsgáló: Jasper Zsuzsanna – javasolta megválasztani egy éves 

határozott időtartamra 1.000.000.- Ft + ÁFA/évdíjazás ellenében. A társaság felügyelőbizottsága a 

könyvvizsgálóval kapcsolatos javaslatot is a 2017. szeptember 15. napján tartandó ülésén 

tárgyalja, így határozatuk a Tisztelt Bizottság ülésén kerül kiosztásra. A könyvvizsgálónak 

javasolt személy nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a tisztség 



betöltését kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok.A könyvvizsgálónak javasolt személy úgy 

nyilatkozott, hogy nem kéri a személyét érintő ügy zárt ülés keretében történő tárgyalását. 

 

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és határozatát meghozni 

szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2017. szeptember 1.  

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

        polgármester 



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

……../2017. (IX.19.) VPB. számú határozat 

Az Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

megtárgyaltaSzemereyné Pataki Klaudiapolgármester 17893-8/2017. számú előterjesztését és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A bizottság úgy dönt, hogy azInformatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2017. évi 

üzleti tervét elfogadja. 

 

2./ A bizottság úgy dönt, hogy azInformatikai Kockázati Tőkealap-kezelő 

Zrt.könyvvizsgálójának a BDO Magyarország Kft.-t – személyesen eljáró 

könyvvizsgáló: Jasper Zsuzsanna – választja meg, a 2017. évi számviteli törvény szerinti 

beszámoló elfogadásáig, legfeljebb 2018. május 31. napjáig, erre az időtartamra 

1.000.000.- Ft + ÁFAdíjazás ellenében. 

 

3./ A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a gazdasági 

társaság ügyvezetőjét a bizottság döntéséről tájékoztassa. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 


