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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 Balázs László, a Vállalkozói Tanács elnöke elkészítette a Tanács 2010. évi munkájáról 
szóló tájékoztatót, melyet az előterjesztéshez mellékleten terjesztünk a Tisztelt Képviselő-
testület 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 2010. évi 
munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
  
Határid ő:      értelem szerint 

Felelős:          Izsó Gábor polgármester 

 
Békés, 2011. február 17. 
 

  Izsó Gábor 

 polgármester 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 



Tájékoztató a Vállalkozói Tanács 2010 évi munkájáról 
 
 
 A 2007-ben megalakult Vállalkozói Tanács a már megválasztott tagokkal és 
tisztségviselőkkel folytatta munkáját. 
 
 A tanács üléseit a szükséges feladatokhoz és eseményekhez igazítva tartotta az év 
folyamán. 
 
 Kora tavasszal elkezdődött a pályázati kiírás előkészítése az előző évi tapasztalatok és 
a tagi javaslatok alapján. Az előző évek történései alátámasztották a pályázati kiírás 
módosítását, a jelzálog biztosíték megkövetelését. A fenti módosításokkal javasolta a Tanács 
a pályázat kiírását.  
 A többször megtárgyalt és módosított kiírási javaslat végül az áprilisi képviselő 
testület ülésére került előterjesztésre. A pénzügyi bizottság megtárgyalta, majd a képviselő 
testület elfogadta és kihirdette a pályázatot. 
A pályázati kiírásra több vállalkozás is pályázott. A feltételül szabott jelzáloggal terhelhető 
ingatlan biztosítása minden esetben biztosított volt. Első körben 7,8 M Ft került kiosztásra. 
 
 A megmaradt 3,2 M Ft pályázati pénzre változatlan feltételek mellett tett javaslatot a 
tanács. A képviselő testület ennek megfelelően, elfogadva a tanács javaslatát, az augusztusi 
ülésen újra kiírta a pályázatot. 
A pályázatra két vállalkozó adta be jelentkezését, melyet a tanács most is hosszasan vitatott 
meg, és tett javaslatot a képviselő testületnek. 
A képviselő testület az októberi ülésén a tanács és a pénzügyi bizottság javaslata alapján 
meghozta döntését. 
 
 A pályázatra tervezett összeg teljesen kiosztásra került, mellyel reméljük sikerült 
segítséget nyújtani a vállalkozóknak. 
 
 Az eddig megrendezésre került valamennyi fórumon csekély volt az érdeklődés. 
További fórum megszervezéséhez nem érkezett olyan javaslat ötlet, mely nagyobb 
érdeklődést válthatott volna ki. 
 
Békés, 2011.02.15 
 
       Balázs László sk. 
                 elnök 


