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Előterjesztés
Békés Város Képviselő-testülete
2013. március 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 366/2012. (XII. 12.)
határozatával jóváhagyta a 2013. első félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint 2013.
márciusi ülésén tárgyalja a Vállalkozói Tanács munkájáról szóló tájékoztatót.
Balázs László, a Vállalkozói Tanács elnöke elkészítette a Tanács 2012. évi munkájáról
szóló tájékoztatót, melyet az előterjesztéshez mellékleten terjesztünk a Tisztelt Képviselőtestület elé.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a tájékoztató megvitatását követően az alábbi
határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.
Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vállalkozói Tanács 2012. évi
munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő:

értelem szerint

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

Békés, 2013. március 21.
Izsó Gábor
polgármester
Jogi ellenjegyző
Pénzügyi ellenjegyző
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Tájékoztató a Vállalkozói Tanács 2012 évi munkájáról
A Vállalkozói Tanács 2007-es megalakulása óta, rendszeresen végzi feladatát. Az
egyik tag nyugdíjba vonulása miatt új tagot választott.
A tanács üléseit a szükséges feladatok és eseményekhez igazítva tartotta az év
folyamán.
A 2011 decemberi testületi ülésen kiírt pályázat beadási határideje 2012 januárban
volt. A beadott pályázatokat a tanács véleményezte és megtette javaslatát. A 2012-es évben 5
MFt került tervezésre és elfogadva a költségvetésben Vállalkozói Alap pályázati forrásként. A
képviselő testület nyár végén írta ki az újabb pályázatot. A pályázati kiírásra több vállalkozás
is jelentkezett.
A Tanács az októberi ülésén véleményezte a beérkezett pályázatokat és elkészítette javaslatát.
A beadott pályázatokon is látszik a vállalkozások egyre rosszabb gazdasági helyzete.
Volumenében nagy és hosszú távú fejlesztésekben nem, vagy csak nagyon nagy
bizonytalanságban tudnak tervezni.
Az év folyamán más felkérés és feladat nem érkezett a tanácshoz. További fórum
megszervezéséhez nem érkezett olyan javaslat ötlet, mely nagyobb érdeklődést válthatott
volna ki.
Kérem a tájékoztató tudomásulvételét.

Balázs László sk.
elnök
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