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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 
 

 

Iktatószám: 4564-2/2018. 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2018. február 15-én tartandó ülésére 
 

Tárgy: A Kecskemét Fejlődéséért Alappal kapcsolatos döntés 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 

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 2007-2013-as uniós pénzügyi eszközökből visszafizetett forrásokkal kapcsolatos kormánydöntések 

végrehajtásához kapcsolódó feladatokról szóló 1068/2017. (II. 10.) Korm. határozat (a továbbiakban: 

Korm. határozat) 5. pontja alapján a Kormány a Nemzetgazdasági Minisztériumon (a továbbiakban: 

NGM) keresztül önkormányzatunknak visszatérítendő támogatást nyújtott, illetve nyújt a KFA 

befektetési jegyeinek lejegyzésére az alábbi ütemezésben: 

 2017. évben: 15 milliárd forint, 

 2018. évben: 5 milliárd forint, 

 2019. évben: 5 milliárd forint, 

mindösszesen: 25 milliárd forint. 
 

A 2017. évi támogatási összeg biztosítására vonatkozóan a támogatási szerződést az NGM-mel 2017. 

július 17-én aláírtuk, a Városi Alapkezelő Zrt-vel a finanszírozási szerződést 2017. augusztus 14. 

napján megkötöttük. A Magyar Nemzeti Bank a KFA kezelési szabályzatát jóváhagyta egyben a H-

KE-III-835/2017. számú határozatával 2017. november 17. napján 6122-55 nyilvántartási számon a 

nyilvántartásba bejegyezte, ezzel a KFA, mint jogi személyiséggel rendelkező tőkealap létrejött. 
 

Annak érdekében, hogy a Korm. határozat 5. b) pontja alapján a 2018. évi 5 milliárd forint 

támogatási összegre vonatkozó támogatási szerződést megköthessük – valamint azt a KFA részére 

átadjuk – szükséges, hogy a Tisztelt Közgyűlés a határozat-tervezet mellékletét képező támogatási 

szerződést, finanszírozási szerződés 1. számú módosítását és a kezelési szabályzat módosítását 

elfogadja. Az elmúlt évben elfogadott dokumentumokhoz képest a szerződéses feltételek és 

biztosítékok rendszere nem változik, csupán a KFA tőkeemelésével lehetővé válik a 2018. évi 

támogatási összeg cél szerinti felhasználása.  
 

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, 2018. február 2. 

 

        Szemereyné Pataki Klaudia 



         polgármester



 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…/2018. (II. 15.) határozata 

A Kecskemét Fejlődéséért Alappal kapcsolatos döntés 

  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

4564-2/2018. iktatószámú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

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

továbbiakban: Alap) tőkéjének emelése érdekében az 1068/2017. (II. 10.) Korm. határozat 5. 

b) pontja alapján 2018. évben 5.000.000.000,- Ft összegben biztosítandó visszatérítendő 

támogatásra kötendő támogatási szerződést a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

2. A közgyűlés a Városi Alapkezelő Zrt.-vel (a továbbiakban Zrt.) kötendő finanszírozási 

szerződés 1. számú módosítását a határozat 2. melléklete szerint egységes szerkezetbe foglalt 

tartalommal jóváhagyja. 

3. A közgyűlés a Kecskemét Fejlődéséért Alap (a továbbiakban: KFA) kezelési szabályzatának 

a módosítását a határozat 3. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja azzal, hogy abban a 

Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) mint felügyelet részéről felmerülő esetleges 

módosítások átvezetendők. 

4. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az 1-3. pont szerinti 

dokumentumok aláírására. 

5. A közgyűlés felkéri a Zrt. vezérigazgatóját, hogy a kezelési szabályzat módosítását nyújtsa be 

az MNB részére. 

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

Alapkezelő vezérigazgatóját tájékoztassa. 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Határidő: azonnal  

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

arról, hogy az önkormányzat a KFA tőkeemelésével összefüggő befektetési jegyeket lejegyzi, 

és, hogy a befektetési jegyek lejegyzésével, valamint azoknak az önkormányzat 

értékpapírszámláján történő jóváírásával összefüggő további intézkedéseket és 

nyilatkozatokat tegye meg. 

8. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy amennyiben a 2018. évi 

támogatás az önkormányzat rendelkezésére áll, úgy végleges kötelezettségvállaló 

nyilatkozatot tegyen arról, hogy az önkormányzat a KFA tőkeemelésével összefüggő 

befektetési jegyeket lejegyzi. 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Határidő: értelemszerűen



 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…/2018. (II. 15.) határozata 1. melléklete 

 

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…/2018. (II. 15.) határozata 2. melléklete 

 

 

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…/2018. (II. 15.) határozata 3. melléklete 

 

 

KECSKEMÉT FEJLŐDÉSÉÉRT ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁNAK 

TERVEZETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1-3. mellékletek külön dokumentumokban szövegezve) 

 


