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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 
 

 

Iktatószám: 4564-../2018. 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2018. április 26-án 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. 
 

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 – a Tisztelt Közgyűlés a 2/2018. (II. 15.) határozatával a vonatkozó támogatási szerződést, 

finanszírozási szerződés 1. számú módosítását és a kezelési szabályzat módosítását elfogadta. A 

közgyűlési döntést követően azonban az NGM technikai jellegű módosításokat kért a támogatási 

szerződés tervezetében. Erre tekintettel szükségessé vált a korábbi közgyűlési döntés módosítása 

akként, hogy a Tisztelt Közgyűlés olyan tartalommal hagyja jóvá a támogatási szerződést, amely már 

az NGM által kért technikai jellegű módosításokat is tartalmazza.  
 

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. április 10. 

 

 

 

        Szemereyné Pataki Klaudia 

         polgármester



 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…/2018. (IV. 26.) határozata 

A Kecskemét Fejlődéséért Alappal kapcsolatos döntés 

  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

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

1. A közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2/2018. (II. 15.) 

határozatának 1. pontját akként módosítja, hogy 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 e 

határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az 1. pont szerinti 

dokumentum aláírására. 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Határidő: azonnal 

 


