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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2018. december11-én tartandó ülésére 

 

Tárgy:A Városi Alapkezelő 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 rendelet 2. 

mellékletének 5.1.3. pontja alapján a bizottság dönt az önkormányzat kizárólagos és többségi 

tulajdonában lévő gazdasági társaságok szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról, 

továbbá a választással és díjazással kapcsolatos ügyekben. 

Garamvölgyi Balázs, a Városi Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) igazgatóságának tagja és 

elnöke 2018. december 31. napjáig tölti be pozícióját, így az önkormányzat új igazgatósági 

elnök kinevezéséről kell döntsön. Javaslom a Tisztelt Bizottságnak, hogy a Zrt. új 

igazgatósági tagjának és egyúttal elnökének a társaság vezérigazgatói cím viselésére jogosult 

cégvezetőjét, Dézsi Tamást nevezze ki, azzal, hogy az új igazgatósági elnök tevékenysége 

ellátásért külön díjazásban nem részesül. A vezérigazgató igazgatósági taggá és elnökké 

történő kinevezése egyúttal a Zrt. ügyvezetésének folyamatos és gördülékeny ellátását hivatott 

biztosítani. 

 

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 19.§ (3) bekezdésnek 

megfelelően a javasolt új igazgatósági elnökszemélye a megválasztás, illetve kinevezés 

időpontját megelőzően a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére - az előzetes 

engedély megszerzése érdekében –bejelentésre került, az engedélyeztetési eljárás az MNB-nél 

jelenleg még folyamatban van. Erre tekintettel az igazgatósági elnököt kinevezni legkorábban 

az MNB előzetes engedélyének a társasághoz történő megérkezését követő nappal célszerű.  

 

Az érintett nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény3:22. §. (1)-(6) bekezdéseiben és 3:115. §-ában meghatározott, továbbá a Törvény 19. 

§ (2) bekezdése alapján kizáró vagy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, a személyét érintő 

ügy zárt ülés keretében történő tárgyalását nem kérte. 

 

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

szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2018.  

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 alpolgármester 

 

 

 

 

 



 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

……./2018. (XII.11.) VPB. számú határozat 

A Városi Alapkezelő Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala 
A Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester16930-22/2018. számú 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) A bizottság úgy dönt, hogy a Városi Alapkezelő Zrt. igazgatósági tagjának és egyúttal 

elnökének Dézsi Tamást nevezi ki a Magyar Nemzeti Banknak a kollektív befektetési 

formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 

szóló 2014. évi XVI. törvény 19.§ (3) bekezdése szerinti előzetes engedélyének a 

társasághoz történő megérkezését követő naptól kezdődő határozatlan időtartamra, 

díjazás nélkül. 

 

2.) A bizottság felkéri Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert, hogy a fenti 

döntésről a Városi Alapkezelő Zrt. ügyvezetését tájékoztassa. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
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