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 Békés Város Önkormányzata kiemelt fontosságúnak tartja a helyi kis,-és 
középvállalkozók támogatását, erkölcsi és szakmai segítését. Éppen ezért a helyi képviselı-
testület 2006. december 14-ei ülésén a 2007. évi helyi iparőzési adóból 10 millió forintot 
különítetek el egy külön alapra. Az alapból kívánja a testület segíteni a helyi vállalkozók 
munkahelyteremtı beruházásait, kamatmentes kölcsönnel, pályázati rendszerben. Ennek 
segítésére hozta létre a Vállalkozói Tanácsot. 
 
 A tanács alakuló ülése 2007.03.19-én volt. Megválasztásra került a jelen lévık közül a 
tanács 9 tagja. 
 
 A Vállalkozói Tanács elsı ülésén (2007.04.02.) tisztségviselıket választott az alábbiak 
szerint: 
1. Balázs László elnök 
2. Barta Zoltán titkár 
3. Albert Sándor tag 
4. Bécsi Gábor tag 
5. Darányi Gábor tag 
6. Juhos János  tag 
7. Kürti István  tag 
8. Lipcsei Imre tag 
9. Varga Lajos tag 
 
A tanács havonta hó végén a képviselıi testületi ülés elıtt tanácskozik. Elsı lépésként 
elkezdte a pályázati kiírás elıkészítését, és egy programsorozatból álló fórum felvázolását. 
 
 Az elsı fórumon (2007.04.17) Szügyi György az Euromenedzser Kft. vezérigazgatója 
tartott elıadást a fejlesztési pólusok térségfejlesztési kihatásairól, valamint az emberi 
erıforrás-fejlesztési lehetıségei a Békési Kistérségben. Ezt követıen Csökmei László Erik 
Békés város fıépítésze tájékoztatott a város hosszú távú elképzeléseirıl. 
 
 A következı (2007.04.24.) ülésen folytatta a pályázati felhívás elıkészítését. A 
vállalkozókkal való kapcsolat felvételre és a minél hatékonyabb tájékoztatásra regisztrációs 
adatbázist kívánt létrehozni. A kiküldött és több helyen megjelenített adatlapra azonban csak 
néhány jelentkezés érkezett vissza. 
 



 A tanács ülésén felvázolt és az önkormányzat által elkészített pályázati kiírási 
tervezetet a képviselı testület elfogadta (2007.05.24) és a pályázat kiírásra került. A kiírásra a 
kedvezı feltételek ellenére sem érkezett érdemi pályázó, ezért a félretett összeg nem került 
felhasználásra. 
 
 A következı fórumon (2007.06.21) Domokos László Békés Megyei Területfejlesztési 
Tanács és a  Békés Megyei Képviselı-testületének elnöke tartotta, Témája:  Békés megye 
integrált esélyteremtési terv 2007–20013 dokumentum gazdaságfejlesztési koncepciójának 
mentén, Békés városának lehetıségei, helye a tervben.  
 
 Az eredménytelen pályázati kiírást követıen a lehetséges okok feltárásával új 
koncepció mentén elkezdıdött a 2008. évre vonatkozó pályázati kiírás elıkészítése 
elkezdıdött. A vállalkozók visszajelzései alapján megpróbálja összeszedni azokat a 
területeket melyen a pályázat kiírás sikeres lehet. A most már megnövekedett 20 millió forint 
talán több lehetıséget teremt a vállalkozók számára. 
Elkezdte a következı fórum témájának és elıadójának a megbeszélését. 
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