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Tisztelt Képviselő-testület!
A Kapos ITK Kht TRFC/DD/t/1700057/2005. számú támogatási szerződésével
kapcsolatban 2010. szeptember 14-én arról értesült a Képviselő-testület, hogy a DélDunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (DDRFÜ) a Kapos ITK Kht. és a Kapos
Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft. (Nkft.) között létrejött,
„Megállapodás jogutódlásról” elnevezésű okiratban foglaltaknak megfelelően
tudomásul veszi a jogutódlás bekövetkezését.
Ez alkalommal szerzett az Önkormányzat tudomást arról is, hogy a jogutódlás folytán
a Kedvezményezett személyében történt változás miatt egyrészt a támogatási
szerződést módosítani szükséges, másrészt a támogatási szerződés biztosítására a Kht.
és Dombóvár Város Önkormányzata közt létrejött készfizető kezesi szerződés már
nem fogadható el fedezetként. A 2009. május 4-én hatályba lépett, és a jogelőd
előirányzatokra is alkalmazandó az egyes területfejlesztési és önkormányzati
fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 94/2009. (IV.24.) Korm.rendelet 6.§ (1) bekezdésének értelmében
ugyanis a támogatásban részesült jövedelemtermelő projektek, valamint
forgalomképes ingatlanon megvalósuló önkormányzati fejlesztések esetében legalább
a támogatással megegyező összegű ingatlan jelzálogjog bejegyzésével, bank vagy más,
garanciavállalásra jogosult intézmény garanciavállalásával kell biztosítékot nyújtani.
Az említett szükséges intézkedésekről a DDRFÜ a Kapos ITK Kht.-t már 2010.
januárban tájékoztatta, a cég azonban – tudomásunk szerint – nem cselekedett.
2010. szeptember 14-én a Kht. korábbi, az Nkft. jelenlegi ügyvezetője a DDRFÜ
levelét mellékelve ismertette, hogy a Tanács a fedezet igazolására szolgáló
dokumentumok megküldésére 2010. szeptember 17-ig adott határidőt, melynek
eredménytelen leteltét követően eláll a támogatási szerződéstől.
Az elállás és annak Dombóvár Város Önkormányzatára nézve hátrányos
következményei (készfizető kezesi szerződés) elkerülése céljából, a DDRFÜ- vel
folytatott szóbeli egyeztetés alapján a Képviselő-testület akkor az alábbi határozatot
fogadta el.
325/2010.(IX.14.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács és a Kapos Innovációs Transzfer Központ Kht.
között a TRFC/DD/t/1700057/2005. számú támogatási szerződés biztosítására az
Országos Területfejlesztési Hivatal és Dombóvár Város Önkormányzata között,
2006. március 3-án létrejött készfizető kezesi szerződése helyett, annak erejéig
(35.237.000.-Ft + járulékai) a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek
fenntartása, továbbvitele céljából a támogatási szerződésben vállalt
foglalkoztatási, szolgáltatási, működtetési kötelezettség végét követő harmadik
hónap végéig fennálló, a 94/2009. (IV.24.) Korm.rendelet 6. § (1) bekezdésének
megfelelő biztosítékot nyújt a Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő
Nonprofit Kft. mint a támogatási szerződés új kedvezményezettje kötelezettség-

vállalásához azzal, hogy a támogatási szerződés korábbi biztosítékaként szolgáló
készfizető kezesi szerződés a biztosíték nyújtását követően hatályát veszti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a biztosíték nyújtásához
szükséges jognyilatkozatok tartalmának elfogadására, azok aláírására.

A megfelelő fedezet fenti módon történt biztosítását követően a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács meghozhatta a projekt vonatkozásában szükségessé vált
döntéseket.
A 2010. szeptember 28-án kelt, 134-13/2010 (IX.28.) DDRFT határozat értelmében a
Tanács a beruházás tényleges befejezési időpontjára, és a használatbavételi engedély
jogerőre emelkedésének napjára tekintettel 2010. október 31-re módosította, azaz
korábbra hozta a fenntartási, működtetési kötelezettség záró időpontját. Hozzájárult
továbbá a Tanács ahhoz, hogy a támogatási szerződés Kedvezményezettje helyébe a
Kapos Innovációs és Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft. lép, valamint ahhoz, hogy a
beruházás megvalósítási helyéül szolgáló ingatlan az Nkft. tulajdonába került.
Hozzájárulását adta a Tanács a támogatás ellenében vállalt fenntartási, valamint
működtetési kötelezettségek Nkft. által történő átvállalásához.
A Tanács határozata alapján a Magyar Államkincstár elkészítette a támogatási
szerződés módosításának dokumentumait. A Kapos ITK Kht. képviseletére jogosult
végelszámoló azonban tudtunkra adta, hogy nem írja alá a szerződést, mert a
jogutódlás jogszerűségét bírósági eljárás keretében vitatni fogja, és véleménye szerint
a szerződés aláírásával a későbbi perbeli pozícióját gyengítené.
A helyzet megoldása érdekében a felszámoló részére egy jogfenntartó nyilatkozatot
fogalmaztunk meg, mely tartalmazta, hogy a végelszámoló a kötelezettségátvállalási
szerződésben foglalt fedezetkiváltással egyetért, a támogatási szerződésben
meghatározott projekt megvalósulását elismeri, ezért a projekt lezárását jelentő, a DélDunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felé történő elszámolás megvalósulása
céljából a kötelezettségátvállalási szerződést a Kapos Innovációs Transzfer Központ
Kht. képviseletében eljárva aláírásával ellátja; a Kapos Innovációs Transzfer Központ
Kht. valamint a Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft. között
2009. október 15. napján kelt, „Megállapodás jogutódlásról” és „Adásvételi szerződés”
elnevezésű szerződések jogszerűségét azonban nem ismeri el, e tárgyban
jogfenntartással él, melynek megfelelően kezdeményezni fogja ezen jogügyletek
bíróság által történő vizsgálatát.
A fenti tartalommal bíró nyilatkozat álláspontunk szerint alkalmas lett volna arra, hogy
a támogatási szerződés módosításának aláírása a végelszámoló későbbi perbeli
pozícióját ne gyengítse, ugyanakkor a projekt zökkenőmentes lezárása is
megvalósulhatott volna. A végelszámoló azonban a jogfenntartó nyilatkozatot sem
fogadta el lehetséges megoldásnak, és hivatalos levélben is tájékoztatta a DDFRÜ-t
arról, hogy nem írja alá a szerződést.

A támogatási szerződés módosításának fenti okból történt meghiúsulása folytán
kialakult helyzet miatt a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács ismételten
napirendjére tűzte a nevezett projekt elbírálásának kérdését, és 2011. január 26-án
döntést is hozott az ügyben. A 14/2011 (I.26.) számú határozatában (mellékelve) a
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács visszavonta a 134-13/2010.(IX.28.)
számú határozatát tekintettel arra, hogy a határozat alapján elkészített szerződésmódosítás a felszámolóbiztos aláírásának hiányában nem léphet érvénybe.
Döntött a Tanács továbbá arról, hogy a Kapos ITK Kht. TRFC/DD/t/1700057/2005.
számú támogatási szerződése vonatkozásában a 2005. évi TRFC előirányzatból
kifizetett támogatás teljes összegét késedelmi kamattal növelt összegben visszavonja.
A tőke és kamattartozás összege: 46.276.744 forint. Ez a döntés azzal a
következménnyel jár, hogy Dombóvár Város Önkormányzata a támogatási szerződés
biztosítékául szolgáló készfizető kezesi szerződése alapján helytállásra köteles,
melynek teljesítése rendkívüli módon fogja sújtani az Önkormányzat költségvetését.
A szóban forgó TRFC projekt vonatkozásában köttetett támogatási szerződés
kimondja:
„11. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy
b) a jelen szerződés alapján igénybe vett támogatással létrehozott vagyon a projekt
üzembe helyezésétől a kötelezettség-vállalás időpontjáig csak a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács (RFT) előzetes jóváhagyásával idegeníthető el vagy
adható más társaság tulajdonába, és az RFT előzetes jóváhagyásával és a szolgáltatási
és az egyéb kötelezettségek más által történő átvállalásával adható bérbe.”
„A döntést hozó előzetes jóváhagyása nélküli elidegenítés, tulajdonba adás vagy
bérbeadás esetén a 90/2004.(IV.25.) Korm.rendelet 15.§ (3) bekezdésében
meghatározottak szerint a Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli.”
„13.) A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy
bb) Az igénybe vett támogatás teljes, késedelmi kamattal növelt összegének
visszafizetésével és az igénybe nem vett támogatás zárolásával vagy törlésével jár, ha
§ A projektet nem helyezik üzembe, előzetes hozzájárulás nélkül idegenítik el,
adják más társaság tulajdonába vagy adják bérbe.”
A támogatási szerződés 1. számú melléklete:
„A támogatás ellenében vállalt kötelezettségek
A Kedvezményezett a támogatás ellenében vállalja, hogy
3.) A Célelőirányzatból támogatott vagyont csak a támogatási döntést hozó előzetes
jóváhagyásával és a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek más által történő
átvállalásával idegeníti el vagy adja bérbe.”

A fent leírtakból megállapítható, hogy a támogatási szerződés több pontban is
rendelkezik a vagyon elidegenítésének eljárásrendjéről. A Kapos ITK Kht. volt
ügyvezetője azonban nem annak megfelelően járt el a vagyonra vonatkozó, a Kapos
Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft.-vel kötött adásvételi szerződés
tárgyában, és az adásvételről döntő taggyűlést nem tájékoztatta a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács – támogatási szerződés szerinti – előzetes jóváhagyása
kérelmezésének szükségességéről.
A Tolna Megyei Bíróság 2010. december 7. napjával elrendelte a Kapos ITK Kht.
felszámolását.
Erre való tekintettel Dombóvár Város Önkormányzata 2011. január 4-én függő
követelésként hitelezői igényt nyújtott be a felszámolónál a készfizető kezesi
szerződés alapján Önkormányzatunkat terhelő összegre. A felszámolást végző Kossuth
Holding Zrt. az Önkormányzat követelését mint határidőben bejelentett követelést
nyilvántartásába vette.(Tájékoztató levél mellékelve.)
Mellékelten található a felszámoló 2011. január 10-én kelt levele, melyben a szóban
forgó projekttel kapcsolatos történésekről ad tájékoztatást.
A jövő vonatkozásában felhívnám a figyelmet arra, hogy az Önkormányzat
kötelezettség-vállalásra vonatkozó döntéseinél a legfőbb irányadó szempont a
következő kell, hogy legyen: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
előírja, hogy a helyi önkormányzat vállalkozása a kötelező feladatainak ellátását nem
veszélyeztetheti, és az önkormányzat olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben
felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával
szíveskedjen tudomásul venni a tájékoztatóban foglaltakat.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kapos ITK Kht.
helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Dombóvár, 2011. február 8.

Szabó Loránd
polgármester

