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Tisztelt Képviselı-testület! 

 
Békés Város Önkormányzata 48/2008. (II. 14.) határozatával döntött arról, hogy  pályázatot 

nyújt be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Alföldi Operatív Program „Ipari területek, ipari 
parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése” c. DAOP-2007.-1.1.1/A 
kódszámú kiírásra a Verseny utca 4. sz. alatt inkubátorház megvalósításával. A pályázat nyert, így 
150 millió forint vissza nem térítendı támogatást kapott Békés városa.  

A fejlesztés eredményeként kiépülı, 307 millió forint összköltségő Inkubátorház 2224,47 m2 
hasznos alapterületen fog otthont adni meglévı, ill. újonnan induló vállalkozások részére is. A 
Verseny utcai ingatlan irodaháza felújításra kerül, a melléképületeket lebontják. Helyükön új, 600 
m2 területő mőhelycsarnokok és 202 m2 nagyságú raktárak épülnek, melyeket – csakúgy, mint az 
irodaházat – vállalkozások részére kívánja bérbe adni Békés Város Önkormányzata, kedvezményes 
feltételekkel. 

A Vállalkozói Centrum elnevezés is utal arra, hogy a létesítmény többet fog jelenteni adott 
területen mőködı vállalkozások összességénél, hiszen szolgáltatásaival is segíteni kívánja a 
betelepülı vállalkozókat. Egyfajta központi információs intézményként fog funkcionálni, ahol a 
vállalkozóvá váláshoz, az eredményes gazdasági mőködéshez kaphatnak a kisvállalkozások 
ingyenes tanácsadást hitelkonstrukciókról, aktuális pályázati kiírásokról, vállalkozás beindításához 
szükséges gyakorlati teendıkrıl. 

Az ingyenes szolgáltatásokon túl több mint húszféle, díjtételhez kötött üzleti szolgáltatás 
közül választhatnak kényelmesen, egy helyen az érdeklıdık. Így nem kell messzire mennie annak, 
aki könyvelıt keres, esetleg honlapot szeretne készíttetni vagy akár csak fénymásolni, nyomtatni 
szeretne valamit. A díjtételes szolgáltatásokat nem csak a Vállalkozói Centrumba települt, hanem a 
városban mőködı bármely vállalkozás igénybe veheti majd. 

A Vállalkozói Centrum létrehozásával – annak érdekében, hogy a fenti szolgáltatásokat 
szervezett módon lehessen nyújtani a vállalkozók, vállalkozások részére – egyidejőleg indokolt egy 
alapítvány létrehozása, melynek keretében megoldható a forrásgyőjtés a fenti célok megvalósítására 
(akár pályázati úton is), és a különbözı szolgáltatások menedzselése is. A Vállalkozói Centrum 
leendı ügyvezetıje ezért megkereste Önkormányzatunkat, és a Vállalkozói Centrumért Alapítvány 
létrehozását kérte, melyre az alábbiak szerint tett javaslatot. 

A Vállalkozói Centrumért Alapítvány célja a mikro-, kis- és középvállalkozások (Kkv-k) 
méretgazdaságossági hátrányainak kompenzálása, a Kkv-k életképességének növelése, túlélési 
esélyeik javítása. Annak elısegítése képzések, pályázatok útján, hogy a gazdasági, politikai és 
társadalmi változások okozta megváltozott piaci gazdaságban a Kkv-k képesek legyenek helytállni, 
megerısödni, fejlıdni, hitelhez jutni, pályázni. Abban is segítséget kíván nyújtani az Alapítvány, 
hogy a vállalkozások a globalizációs folyamatokkal lépést tudjanak tartani, a multinacionális 
intézményekkel szemben legyen érdekérvényesítési pozíciójuk. Az Alapítvány minden olyan 
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tevékenységet el fog tudni végezni, amely a Kkv-k fejlesztését, mőködési feltételeinek a javítását 
érdemben és ténylegesen elısegíti. Ezen kívül végzi a Vállalkozói Centrum fenntartásával, 
mőködésével, fejlesztésével kapcsolatban felmerülı tevékenységeket is (például pályázat útján 
fejleszti az ingatlant, az informatikai hátteret, képzi a Vállalkozói Centrum munkatársait, stb.). 
 Annak érdekében, hogy mind a Vállalkozói Centrumban letelepedett vállalkozások, mind a 
városban mőködı egyéb cégek a mai megváltozott, nehéz körülmények között a lehetı legtöbb 
támogatást megkaphassák a hosszú távú fennmaradás érdekében, célszerőnek látjuk azt, hogy Békés 
Város Képviselı-testülete létrehozza a Vállalkozói Centrumért Alapítványt a Ptk. 74/A-74/G. §-ai 
alapján.  

A kezelı szerv az öt fıbıl álló kuratórium, melynek összetételérıl az Alapító Okirat 
elfogadásakor dönthet a Képviselı-testület 

Az alapítvány kiemelten közhasznú, nyílt alapítványként fog mőködni, ahhoz bárki csatlakozhat, és 
az eseti felajánlásokon felül a késıbbiekben, a jogszabályi feltételek teljesülése esetén fogadhatja 
majd az adózók 1%-os SZJA felajánlásait is. 

Kérem a T. Képviselı-testülettıl a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete létre kívánja hozni a kiemelten 
közhasznú, nyíltan mőködı „Vállalkozói Centrumért Alapítványt”. Megbízza Dr.  Balázs 
István egyéni ügyvédet az Alapítvány Alapító Okiratának elkészítésével. Egyben 
felhatalmazza polgármesterét, hogy az alapítvány létrehozásához szükséges további 
intézkedések, nyilatkozatok megtételérıl gondoskodjon. 

Határid ı: intézkedésre azonnal 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2009. augusztus 17. 

Izsó Gábor 
polgármester 

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

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


