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Tisztelt Képviselı-testület! 

Elkészült a Vállalkozói Tanács 2008. évi munkájáról szóló beszámoló, melyet mellékelten 
terjesztünk a T. Képviselı-testület elé. A Vállalkozói Tanács mőködési kiadásra a képviselı-testület 
a 2008. évi költségvetésben 500.000,- Ft-ot állapított meg. A mőködési tartalékok között tervezett 
összegbıl felhasználásra 68.000,- Ft került „reklám és propaganda kiadások” jogcímen. 

A Vállalkozói Alapként tervezett összeg felhasználásáról az alábbiak szerint számolunk be. 

 

Céltartalékok között tervezett összeg 20.000.000,- 

Pályázati felhívás alapján I. ütemben felosztott keret  10.300.000,- 

Pályázati felhívás alapján II. ütemben felosztott keret    8.195.000,- 

Maradvány    1.505.000,- 

 

Kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Vállalkozói Tanács 2008. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

Határid ı: értelem szerint 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2008. december 11. 

Izsó Gábor 
polgármester 

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

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



Beszámoló a Vállalkozói Tanács 2008 évi mőködésérıl 
 
 
 A 2007-ben megalakult  Vállalkozói Tanács a már megválasztott tagokkal és 
tisztségviselıkkel folytatta munkáját. 
 
 Elızı évben a tanács ülésén felvázolt és az önkormányzat által elkészített pályázati 
kiírásra, a kedvezı feltételek ellenére sem érkezett érdemi pályázó, ezért a félretett 10 M Ft 
összeg nem került felhasználásra. A 2008 évi költségvetésben pályázatra jóváhagyott összeg 
így összesen 20 M Ft lett. 
 
 A tanács üléseit a szükséges feladatok és eseményekhez igazítva tartotta az év 
folyamán. 
 
 Kora tavasszal elkezdıdött a pályázati kiírás elıkészítése az elızı évi tapasztalatok és 
a tagi javaslatok alapján. A többször megtárgyalt és módosított kiírási javaslatot végül a 
májusi képviselı testület ülésére került elıterjesztésre. A pénzügyi bizottság megtárgyalta, 
majd a képviselı testület  elfogadta és kihirdette a pályázatot. 
Az új kiírási feltételeknek is köszönhetıen több pályázat is érkezett. A tanács véleményezte a 
pályázatokat és javaslatot tett a megpályázott összegekre. A júniusi testületi ülésen a pályázat 
értékelése megtörtént és összesen 10,3 M Ft került kiosztásra. 
A megmaradt 9,7 M Ft pályázati pénzre változatlan feltételek mellett de hosszabb jelentkezési 
határidıvel tett javaslatot a tanács. A képviselı testület ennek megfelelıen elfogadva a tanács 
javaslatát a szeptemberi ülésen újra kiírta a pályázatot. 
A pályázatra még több vállalkozó adta be jelentkezését, melyet a tanács most is hosszasan  
megvitatott és tett javaslatot a képviselı testületnek. 
A képviselı testület a novemberi ülésén a tanács és a pénzügyi bizottság javaslata alapján 
meghozta döntését. 
 
 A pályázatra tervezett összeg szinte teljesen kiosztásra került, mellyel reméljük 
sikerült segítséget nyújtani a vállalkozóknak. 
A sikeres pályázati kiírást tovább gondolva és finomítva jövıre újra javasoljuk kiírni. 
 
 Májusban megrendezésre került fórumon a vállalkozások adózásával kapcsolatosan 
elıadást tartott Ráfi Péter. Az elıadáson sajnos csak kevesen jelentek meg, a megjelentek 
közül is könyvelık voltak többségben. 
Az eddig megrendezésre került valamennyi fórumon csekély volt az érdeklıdés, ezt a 
helyzetet tovább kell gondolni, elemezni, hogy miként tudnánk az érdeklıdést még jobban 
felkelteni. 
 
Békés, 2008.12.11 
 
       Balázs László sk. 
              elnök 
 
 
 
 


