
Egyszerű többség 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. április 15-i soron kívüli 
ülése 1. számú napirendi pontja 
 
Javaslat a DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit 
Kft. nemzetközi pályázatainak előfinanszírozására szolgáló hitel felvételére 
Előterjesztő és előadó: Bán Róbert, a TMFÜ Nkkft. ügyvezetője  
 
Az ülésre tanácskozási joggal meghívott: dr. Beréti Zsolt, a DDRIÜ Nkft. ügyvezetője, 
valamint Bán Róbert, a TMFÜ Nkft. ügyvezetője. 
 
Az előterjesztést előzetesen nem tárgyalja bizottság. 
 
 
 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A TMFÜ Nkkft. meghatározó (67,04%) tulajdonosa a DDRIÜ Nonprofit Kft-nek, aki 
futó nemzetközi pályázatainak lebonyolítása érdekében előfinanszírozás céljából 
hitel felvételét tervezi a 2019-es üzleti évre. 
 
A DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség NKft. folyamatban lévő I-
CON, FIRECE, Regions4Food és Medtech4Europe című projektjeit 85%-ban az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozza az Interreg Europe és Interreg 
Central Europe programokon keresztül. Az ERFA finanszírozás mellett 10% hazai 
társfinanszírozást is biztosított a Nemzetgazdasági Minisztérium, emellett a 
projektekhez 5% önerő bevonása szükséges. Az ERFA támogatás teljes egészében 
utófinanszírozás, előleget mindössze a projektek összköltségvetésének 10%-át 
jelentő hazai társfinanszírozás biztosít, az utófinanszírozások visszaérkezése pedig 
átlagosan 8-10 hónap.  
 
A DDRIÜ Nonprofit Kft. a 2019-es év projektekhez és működéshez kapcsolódó 
kiadásainak gördülékeny ütemezése érdekében 5.000.000 Ft nemzetközi pályázatok 
előfinanszírozására szolgáló hitel felvételét tervezi a Hungária Takarék 
Takarékszövetkezettől, éven belüli (2019.12.15.) visszafizetéssel. A 
Takarékszövetkezet által rendelkezésre bocsátott indikatív számlavezetési és 
hitelezési ajánlat az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
A hitel visszafizetését már elfogadott pályázati elszámolások utófinanszírozása 
biztosítja:  
 
FIRECE projekt    3,8 MFt várható utalás: 2019. december 
Medtech4Europe projekt  1,4 MFt várható utalás: 2019. december 
Regions4Food projekt  1,1 MFt várható utalás: 2019. december 
 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
(továbbiakban: Gst.) 10/E. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében a kormányzati 



szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-os önkormányzati 
tulajdonban álló gazdasági társaság és az ilyen gazdasági társaság tulajdonában álló 
gazdasági társaság adósságot keletkeztető ügyletét – a naptári éven belül lejáró 
futamidejű adósságot keletkeztető ügylet kivételével – az önkormányzat olyan 
adósságot keletkeztető ügyletének kell tekinteni, amely a 10. § (1) bekezdése szerint 
a Kormány hozzájárulásához kötött. A Gst. 10. § (3) bekezdésének b) pontja alapján 
nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat naptári éven belül lejáró 
adósságot keletkeztető ügyletéhez. 
 
Mivel a felvenni tervezett hitel naptári éven belül lejár, így felvételéhez a Kormány 
hozzájárulására nincs szükség. 
 
A DDRIÜ NKft. egységes szerkezetű társasági szerződése szerint a hitelfelvétel nem 
ügyvezetői, hanem taggyűlési hatáskör. A taggyűlési hatáskörre, valamint a 
Stabilitási törvény rendelkezésire való tekintettel a DDRIÜ hitelfelvételéhez – annak 
érdekében, hogy a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség (TMFÜ) NKKft. ügyvezetője 
szavazhasson arról a DDRIÜ taggyűlésén – a TMFÜ tulajdonosának, a Tolna Megyei 
Önkormányzatnak (TMÖ) előzetes hozzájárulása szükséges.  
 
Kérem, hogy az előterjesztés tartalmát vitassák meg és a határozati javaslatot 
fogadják el. 
 
 
 
Határozati javaslat:  
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2019. (IV. 15.) közgyűlési határozata a DDRIÜ Dél-
Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit 
Kft. hitelfelvétele tárgyában 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a DDRIÜ 
Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit 
Kft. nemzetközi pályázatainak előfinanszírozására 
szolgáló hitel felvételére vonatkozó előterjesztést 
megtárgyalta.  
 
2. A Közgyűlés a hitel felvételét az alábbi feltételek mellett 
hagyja jóvá: 

- a kölcsön összege maximum 5 millió forint, 
- a kölcsön naptári éven belüli lejáratú, tehát 2019. 

december 15. napjáig vissza kell fizetni, 
- a kamat 1 h BUBOR + 3,5%. 

 
3. A hitel fedezetéül kizárólag az elnyert nemzetközi 
pályázatok támogatási szerződései szolgálhatnak.  
 



4. A TMFÜ Nkkft., valamint a Tolna Megyei Önkormányzat 
sem kezességet, sem garanciát nem tud vállalni, továbbá 
jelzálogjogot sem tud biztosítani a hitel fedezetéül.  
 
5. A Közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a 
hitelszerződés megkötéséről tájékoztassa a taggyűlést, 
valamint a Közgyűlést. 
 
6. A Közgyűlés felkéri Bán Róbert ügyvezetőt, hogy a 
DDRIÜ Nkft. taggyűlésén a fenti döntést képviselje. 
 
Felelős: az 1-5. pontok tekintetében dr. Beréti Zsolt, a 

DDRIÜ Nkft. ügyvezetője 
a 6. pont tekintetében Bán Róbert, a TMFÜ 
Nkkft. ügyvezetője  

Határidő: értelemszerűen 
 
 
Szekszárd, 2019. április 9.  

 
 
 
  Bán Róbert  
a TMFÜ Nkkft. ügyvezetője 






























