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Tisztelt Képviselı-testület! 

Békés Város Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a vállalkozók munkahelyteremtı 
beruházásainak támogatására Vállalkozói Alapot hoz létre. Az önkormányzati vagyon 
szabályozásáról szóló 46/2006. (XII. 15.) KT rendelet 13. § (1) bekezdése szerint „Békés Város 
Önkormányzata Képviselı-testülete kamatmentes kölcsön formájában, munkahelyteremtı 
beruházások támogatása céljából támogatási alapot hoz létre, minden évben a költségvetési 
rendeletben elfogadott keretösszeg erejéig.”  Erre a célra Békés Város Önkormányzata 2009. évi 
költségvetésében 10 millió forintot különített el. 

A vagyonrendelet 13. § (10) bekezdése alapján „ A támogatási alapra az évenként 
meghatározott feltételek alapján nyújthatók be pályázatok.”, ezért a képviselı-testületnek a 
korábbi támogatási tervezetet felül kell vizsgálni, és amennyiben a feltételrendszer módosítása 
indokolt, abban az esetben errıl döntést kell hoznia. 

A 2008. évre tervezett Vállalkozói Alap felhasználásával kapcsolatos tapasztalatok alapján 
bizonyos feltételeket szigorítani és pontosítani javasolunk. 

1. Javasoljuk, hogy a pályázó köztartozás-mentesség igazolására ne csak az APEH-tól 
beszerzett igazolást, hanem a VPOP és a helyi önkormányzat által kiállított igazolást is 
köteles legyen becsatolni.  

2. A pályázott összeg visszafizetésének biztosítékául meghatározott értékhatáron túl 
szükségesnek látjuk tehermentes ingatlan fedezet biztosítását. 

A támogatási tervezet módosításra javasolt elıbbi pontjait a Támogatási tervezetben dılt vastag 
betővel jelöltük. 

A támogatási tervezetet munkaanyagként a következık szerint mutatjuk be: 

Támogatási tervezet 
 
Támogatást nyújtó szervezet: Békés Város Önkormányzata 
Támogatás formája: kamatmentes kölcsön 
Támogatási cél: Békés város közigazgatási területén indított munkahelyteremtı, és munkahely 
megtartó beruházások támogatása. 
A támogatási keret 2009. évben: 10 millió Ft. 
Támogatás mértéke: pályázatonként minimum 200.000,- Ft, de legfeljebb a beruházás nettó 
összegének erejéig. A támogatás mértékérıl a Vállalkozói Tanács javaslata alapján a Pénzügyi 
Bizottság dönt. 
Pályázati feltételek: 
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- a pályázó egyéni vállalkozó, ıstermelı vagy gazdasági társaság 
- a pályázó dokumentumokkal igazolja, hogy nincs köztartozása az APEH, VPOP és a helyi 

önkormányzat felé. 
- a pályázó igazolja, hogy nem áll csıdeljárás, illetve felszámolási eljárás alatt 
- a pályázó hozzájárul, hogy a pályázatot a Pénzügyi Bizottság, a Vállalkozói Tanács és a 

képviselı-testület tagjai megismerhessék 
- a pályázó hozzájárul, hogy a pályázatban közölt adatokat a Polgármesteri Hivatal kezelje 
- a pályázó vállalja, hogy a kölcsönszerzıdés megkötését követı 3 hónapos türelmi idıvel, a 

kölcsön törlesztését megkezdi. 
- A megítélt támogatási összeg visszafizetésének biztosítékául pályázó ……………..Ft 

összeget elérı támogatási igény esetén terhermentes ingatlant köteles bemutatni, melyre 
az önkormányzat részérıl a jelzálogteher felvezethetı. 

 
Pályázni lehet: 
 

1. Utófinanszírozott beruházásokra: 2007. szeptember 1-je után, de a pályázat kiírását 
megelızıen indított beruházások esetében elsısorban a felvett hitel részbeni, vagy teljes 
összegő kiváltására. Igazolni kell a beruházás megvalósulását, (számlák benyújtása, 
mőködési engedélyek, hitelfelvétel igazolása, stb.). 

2. Elıfinanszírozott beruházásokra: tervezett hitel kiváltására, vagy egyéb pályázatok 
esetében önkormányzati forrás megjelölésére (ígérvény). Igazolni kell az egyéb 
támogatókhoz benyújtott pályázatának eredményérıl vagy a pályázat befogadásról szóló 
értesítést. A kölcsön folyósítása csak nyertes pályázat esetében lehetséges. 

 
A pályázónak a pályázatában minden esetben be kell mutatni a tervezett vagy megvalósult 
beruházását azzal összefüggésben, hogy milyen hatása van a munkahelyteremtésre, illetve annak 
megırzésére. 
 
Elszámolható költségek:  
A beruházás megvalósításhoz kapcsolódó tárgyi eszköz számlák (gép, berendezés, haszongépjármő, 
ingatlan). Ingatlan vásárlása esetén adásvételi szerzıdés is elfogadható. 

 
Beadási határidı: 2009……….. 
A beadott pályázatokat a Pénzügyi Bizottság megvizsgálja, egy alkalommal hiánypótlást írhat elı 8 
napos határidıvel.  
A Képviselı-testület elé a Pénzügyi Bizottság és a Vállalkozói Tanács javaslatával kerülnek a 
pályázatok. 
 
Elbírálás határideje: 2009………. 
Kamatmentes kölcsönszerzıdések megkötésének határideje: 2009………. 
 
A kölcsön folyósítása: a kölcsön szerzıdésben egyedileg kerül megállapításra. 
 
A visszafizetés feltételei: 

• Türelmi idı: a folyósítástól számított 3 hónap 
• A visszafizetés határideje: 2 év, indokolt esetben 3 év 
• A teljesítés havi egyenlı részletekben történik, de ettıl eltérıen az éves fizetési 

kötelezettség a gazdasági év bevételéhez igazodó részletfizetés alapján (pl. mezıgazdasági 
vállalkozó) is teljesíthetı, amennyiben errıl a felek külön megállapodnak. 

• Nem fizetés esetére a kölcsönszerzıdés aláírásával egyidejőleg az adós felhatalmazó levelet 
állít ki azonnali inkasszóra az önkormányzat javára. 

• A kölcsönszerzıdéshez csatolni kell a kezességet vállalók nyilatkozatát arra az esetre, ha a 
kölcsönvevı nem fizet. 
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A kiíró joga: 
A pályázat kiírójának joga van a pályázatok egy részét vagy egészét indoklás nélkül 
eredménytelennek minısíteni. 
 
Összeférhetetlenségi szabályok: 
 
Nem részesülhet támogatásban az a pályázat, amelynek benyújtója részt vesz a pályázatokkal 
kapcsolatos döntés elıkészítésében, vagy aki maga is döntéshozó pozícióban van (vállalkozó, 
ıstermelı vagy gazdasági társaságban társas vállalkozó). 
 
Fentiek alapján kérjük a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Vállalkozói Alap felhasználásáról 
szóló Támogatási tervezetet további tárgyalásra alkalmasnak tartja, és véleményezésre 
megküldi a Vállalkozói Tanácsnak és az Ipartestületnek. 

Határid ı: márciusi képviselı-testületi ülés 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2009. február 15. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 

 
 


