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Tisztelt Képviselı-testület! 

Békés Város Képviselı-testülete 2008. áprilisi ülésén tárgyalta a Vállalkozói Alap felhasználásról 
szóló elıterjesztést. A támogatási tervezetet a testület által javasolt módosítások átvezetése után 
megküldtük véleményezésre a Békési Ipartestületnek, a Békési Kisgazdakörnek és a Vállalkozói 
Tanácsnak véleményezésre. 

A beérkezett írásos vélemények arra irányultak, hogy a támogatás tervezet 1. és 2. pontjainak 
tartalmát a késıbbi félreérések elkerülése miatt pontosabban definiáljuk. A késıbbi kiírás és majd 
az elbírálás is ezek alapján történik, ezért az észrevételt jogosnak ítéljük meg a kérdéses pontokat 
átdolgoztuk. 

A Békési Ipartestület javasolta a döntési mechanizmus egyszerősítését, pontosabban azt, hogy az 
Alap felosztása legyen a Vállalkozói Tanács hatásköre. A Békési Ipartestület javaslata nem 
támogatható, mert a képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a támogatások odaítélése 
(pl. kamatmentes kölcsönök lakosságnak). 

 
Támogatási tervezet 

 
 

Támogatást nyújtó szervezet: Békés Város Önkormányzata (a továbbiakban: Támogató) 
Támogatás formája: kamatmentes kölcsön. 
A támogatás forrása: a 2008. évi költségvetésben tervezett 20 MFt Vállalkozói Alap (a 
továbbiakban: Alap) 
Támogatási cél: Békés város közigazgatási területén létesített 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 ajánlása és a Pénzügyi Bizottság 
javaslata alapján a Képviselı-testület dönt. 
Pályázati feltételek: 

- pályázhat egyéni vállalkozó, ıstermelı vagy gazdasági társaság (továbbiakban : Pályázó) 
- 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 
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- a pályázó vállalja, hogy a kölcsönszerzıdés megkötését követı 3 hónapos türelmi idıvel, a 
kölcsön törlesztését megkezdi. 

 
Pályázni lehet: 
 

1. Beruházások utólagos támogatására:  
• Amennyiben 2007. szeptember 1-je után, de a pályázat kiírását megelızıen (kiírása 

várhatóan 2008. május 15-én lesz) indított és átadott beruházásra a Pályázó hitelt vett 
fel, annak részbeni, vagy teljes összegő kiváltására az Alapból kamatmentes kölcsön 
igényelhetı.  

• A támogatás igényléséhez igazolni kell a beruházás megvalósulását, (számlák 
benyújtása, mőködési engedélyek bemutatása, hitelfelvétel igazolása, stb.),  

• A pályázatban be kell mutatni, hogy a megvalósult vagy megvalósuló beruházásnak 
milyen hatása van a munkahelyteremtésre, illetve annak megırzésére. 

 
2. Tervezett beruházások támogatására:  

• Ha a Pályázó a beruházás megvalósításához hitelfelvételre kényszerülne, annak 
részbeni vagy teljes összegő kiváltására igényelhetı az Alapból támogatás. 

• Ha  a Pályázó a beruházása finanszírozásához pályázatot nyújt be  bármely kiíró által 
meghirdetett pályázatra, az önerı részbeni vagy teljes összegő biztosítására 
igényelhetı az Alapból támogatás. Ebben az esetben az Alapból megítélt támogatást 
összegérıl a Támogató nyilatkozatot bocsát ki, amennyiben az a pályázat beadáshoz 
szükséges. 

• A kölcsön csak nyertes pályázat esetében folyósítható. A keretbıl megítélt fel nem 
használt összegekre újabb támogatás írható ki. 

• A támogatás igényléséhez be kell mutatni, a tervezett 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. június 13. (1. forduló) 
A beadott pályázatokat a Pénzügyi Bizottság megvizsgálja, egy alkalommal hiánypótlást írhat elı 3 
napos határidıvel.  
A Képviselı-testület elé döntésre a Vállalkozói Tanács ajánlásával és a Pénzügyi Bizottság 
javaslata alapján kerülnek a pályázatok. 
Amennyiben a rendelkezésre álló forrás nem kerül támogatásként kiosztásra a megszabott 
határideig, abban az esetben új pályázat írható ki. 
 
Elbírálás határideje: 2008. júniusi testületi ülés, de legkésıbb 2008. június 30. 
Kamatmentes kölcsönszerzıdések megkötésének határideje: A döntést követı 5 napon belül a kiíró 
értesíti a pályázatban részt vevıket a döntés eredményérıl. Az értesítést követı 15 napon belül 
kerül sor a szerzıdések megkötésére. Más támogatókhoz benyújtott pályázat esetén, a pályázat  
eredményének ismeretében, folyamatosan kerül sor a szerzıdés megkötésére.  
 
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 (errıl a kiíró dönt)  3 év. 
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• A teljesítés havi egyenlı részletekben történik, de ettıl eltérıen a tárgyévi fizetési 
kötelezettség a gazdasági év bevételéhez igazodó ütemezés 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 visszafizetés feltételeként ingatlan fedezet is kiköthetı.  
 
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 a benyújtója, vagy az a gazdasági társaság, 
amelynek érdekeltségi körébe tartozó személy részt vesz a pályázatokkal kapcsolatos döntésben 
és/vagy annak elıkészítésében. 
 

Pályáztatás menete 2008-tól (1. forduló) 
 

Február 28-ig Költségvetés elfogadása 
2008. május 15. Pályázat kiírása 
2008. június 13. Pályázatok beérkezése 
2008. június 30-ig Elbírálási határidı, döntés 
Folyamatos Támogatási szerzıdések megkötése 
A szerzıdésbe rögzített 
feltételekkel 

Kamatmentes kölcsön kifizetése, és 
visszafizetése 

 
A részletes pályázati kiírást tartalmazó dokumentumok a képviselı-testületi ülést megelızıen, 
helyben kerülnek kiosztásra. 
Kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Képviselı-testülete a Vállalkozói Alap felhasználásra összeállított és a 
jegyzıkönyv …. mellékletét képezı támogatási tervezetet, valamint a jegyzıkönyv …. számú 
mellékletét képezı részletes pályázati kiírást elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy 
intézkedjen annak határidıre történı és helyben szokásos módon való megjelentetésérıl. 

Határid ı:                azonnal 

Felelıs:                   Izsó Gábor polgármester 

                   Váczi Julianna osztályvezetı 

Békés, 2008. május 9. 

 Izsó Gábor 
 polgármester 
 
.....................................  

Jogi ellenjegyzı 

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


