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Tisztelt Képviselı-testület! 

I. 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.” 

A vagyonrendelet 13. § (1) bekezdését a következık szerint szükségesnek látjuk 
kiegészíteni, a Vállalkozói Tanács javaslatának megfelelıen: „Békés Város Önkormányzata 
Képviselı-testülete kamatmentes kölcsön formájában, munkahelyteremtı és munkahely megtartó 
beruházások támogatása céljából támogatási alapot hoz létre, minden évben a költségvetési 
rendeletben elfogadott keretösszeg erejéig.” 

Ennek alapján kérjük a rendelet módosítás elfogadását.  

A vagyonrendelet 13. § (10) bekezdése alapján „A támogatási alapra az évenként 
meghatározott feltételek alapján nyújthatók be pályázatok.” 

II. Jelen elıterjesztésben határozati javaslatként elızetes pályázati koncepciót terjesztünk a 
képviselı-testület elé. Amennyiben a képviselı-testület a támogatási tervezetet tovább tárgyalásra 
alkalmasnak tartja, azt véleményezésre megküldjük a Vállalkozói Tanácsnak, illetve az 
Ipartestületnek. A beérkezı vélemények összegzése alapján a májusi képviselı-testületi ülésre 
terjesztjük elı a végleges pályázati kiírást, a vagyonrendelet fent jelzett módosításának hatályba 
lépését követıen. 

Felhívjuk a képviselık figyelmét, hogy a vagyonrendeletnek – a magasabb szintő 
jogszabályokkal összhangban álló – rendelkezése alapján „A támogatási program kialakítása során 
figyelemmel kell lenni a diszkrimináció tilalmának elvére (magyar vagy helyi vállalkozó elınyben 
részesítése nem lehetséges), nem lehet különbséget tenni a természetes és jogi személyek között, 
illetve figyelembe kell venni a szolgáltatások szabad áramlásának elvét, a versenytárgyalásra 
vonatkozó szabályokat, valamint a Bizottság 97/C 209/03. sz. közleményében foglaltakat”. 

A pályázat célja, hogy kamatmentes kölcsön nyújtásával új beruházások jöjjenek létre, 
melyeknek munkahelyteremtı vagy munkahely megtartó hatása van. 

 

A Vállalkozó Tanács javaslatai alapján összeállított támogatási tervezetet munkaanyagként a 
következık szerint mutatjuk be: 
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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. 
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: 

- a pályázó egyéni vállalkozó, ıstermelı vagy gazdasági társaság 
- a pályázó igazolja, hogy nincs köztartozása 
- 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. 
 
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: 2008……….. 
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: 2008………. 
Kamatmentes kölcsönszerzıdések megkötésének határideje: 2008………. 
 
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 
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• 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. 

 
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). 
 

Pályáztatás menete 2008-tól 
 

Február 28-ig Költségvetés elfogadása 
 Pályázat kiírása 
 Pályázatok beérkezése 
 Elbírálási határidı, döntés 
. Támogatási szerzıdések megkötése 
 Kamatmentes kölcsön kifizetése 

 
 
Fentiek alapján kérjük a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

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

Határid ı: májusi képviselı-testületi ülés 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2008. április 24. 

Izsó Gábor 
polgármester 

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

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETE 

…../2008. (V. 1.) számú  
r e n d e l e t e 

  
AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON SZABÁLYOZÁSÁRÓL  

szóló 46/2006. (XII.15.) számú rendelet 
 
 

m ó d o s í t á s á r ó l 
 

(tervezet) 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 
 

Az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII. 15.) KT számú rendelet 13. § (1) 
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(1) „Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete kamatmentes kölcsön formájában, 
munkahelyteremtı és munkahely megtartó beruházások támogatása céljából támogatási alapot 
hoz létre, minden évben a költségvetési rendeletben elfogadott keretösszeg erejéig.” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2008. május 1. napján lép hatályba. 
 
 
B é k é s , 2008. április 30. 
 
 
   
 
   Izsó Gábor                            Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
  polgármester                   jegyzı 

 
 

 


