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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tarta|máłnak ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testĹilet a263l2015. (XII.03.) szźmllhatźrozatában úgy döntött, hogy a mikroszintű
gazđaságszervezéssęl kapcsolatos feladatok el|átź.sa keľetében akoztartozásmentes, józsefuaľosi
székhellyel rendelkező mikĺo, fiatal és női mikrováIIa|kozások mfüödésének, fejlődésének elő-
segítése, tźtmogatása érdekében együttmfütidési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás)
köt a Budapesti VállalkozásfejIesztési Közalapítváĺlrrya| (a továbbiakban BVK).

Az onkoľmányzat a2OI6. évľe vonatkoző ,,Jőzsefuaľosi Kamattámogatási Program'' megvalósĹ
tása céIjából a BVK részérę 15.000.000,- Ft-ot źńadolt, amelyet legkésőbb 2016. december 31'
napj áíg használhat fe l.

A Megállapodás értelmében a Felek a program folyatásáró| targyév december 3I. napjáigtár-
gyalásokat folytatnak, valamint a BVK beszĺĺmol az onkoľmányzatnakatźľgyévben megvalósult
kamattĺĺmo gatásokľól.

FentiekalapjźnaBVKazalábbitájékoztatástađta.

A Józsefuĺírosi Kamattámogatási Program közvetlenül a BVK Budapest Mikľohitel Pľogramjá-
nak bevezetése utĺĺn, 2016 januárJában indult. Közel 30 milaohitel konzultáciő meglartására ke-
rĹilt soľ eddig.

A Megállapodás megkĺjtésétől eddig 3 jőzsefvárosi székhelý mikľovállalkozás vette igényben a
programot és részükľe összesen 17 200 000,- Ft cisszegben kerĹilt sor hitelfolyósításra a Jőzsefvá-
rosi Kamattámogatási Progľam keretében, valamint a program terhéľę benyrijtott lehívások ösz-
szege 1 711 708,- Ft.

A kamattámogatásra átuta|t összeget a BVK elkiilönített számlán taľtja és a Megállapodás ren-
delkezéseinek megfelelően kezeli.

A kamattámogatásban ľészesült Ĺigyfelek fizetési ktitelezettségeiknek eziđáig pontosan eleget
tettek és megfelelnek a programban t<jrténő Észvéte| feltételeinek.

A BVK és a H13 Diak- és VállalkozźsfejIesztési Kĺizpont kĺizĺjs szervezésébęn számta|an ľen-
đezvényen, woľkshopon és előadáson keľtilt népszerűsítésre a józsefuaľosi mikľovállalkoziások
számára nyitva álló egyedülálló mikrofinanszírozási termék. Továbbá a józsefuaľosi
mikľovállalkozások részére több alkalommal keľült kiküldésre tźĄékoztatő levél, amelynek eľed-
ményeképpen az utóbbi időben az érdeklőďés megélénkiilése tapasztalható.
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A BVK-nál taryyalási szakaszban, YIEY előkészítés a|aÍt á||ő tigyletek alapjĺĺn a következő egy-
két hónapban 4-5 mikĺohitel kérelem benyujüísĺíra számít a BVK, amelyđk valamennyi"n u jb-
zsefuĺáľosi Kamat&ĺmogatási Programban töľténő részvételre is jogosultak.

A Józsefuarosi Kamatüímogatasi Progľam mintátjaruttibb fővĺĺrosi keľület is jelezte érdeklődését
hasonló pľogram műkridtetésében való részvételre.

Tekintettel aľrą hogy a Józsefułáľosi Kamattamogatĺísi Progľam népszeľíĺsítésére inínyuló erőfe-
szítések most kezdik kifejteni hatasukat ęzért a BvK javasolja a program folytatasát és ennek
megfelelően a Megállapodas módosítĺĺsát.

A lefolytatott tĺárgyalásokrą valamint a fent említettekre tekintettel javasolt a Megállapodasban
tögzített hatáľidőket módosítani, valamint a progIamot tovább folytatni.

Továbbá javasolt, hogy az onkoľmĺínyzat a Józsefuĺĺľosi Kamattłĺmogatĺísi Program megvalósĹ
tása céljából átadott összeg eddig fel nem használt részét a BVK.ná|hagyja és az elszĺímolás
időszakát 2018. február 28. napjarumódosítja.

il. A beterjesztés ĺndoka
Azelőteqesztéstźrgyźhan a döntés meýozata\a a Tisztelt Bizottság hatasköre.

ilI. A döntés célja, pénzĺiryi hatása
A döntés cé|ja a mikľoszintű gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatok ellátasa keretében a
kijnarbzźsmentes, keriileti székhellyel, vdEY telephellyel rendelkező mikľo, fiatal és női
mikrovállalkozások mfüödésének, fejlődésének elősegítése, tĺĺmogatĺísa céljábő| megkötött
EgyĹittmfüödési Megállapodĺás módosítĺísa, valamint a kamatüímogatĺísi pľogram folytatĺsá.

A döntésnek onkoľmányzatotéľintő pénzügyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi köľnyezet

A Váľosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság hatiísköre a Budapest Fővĺíľos VIII. keriilet
Józsefuĺíľosi onkorményzatKépviselő-tęstĺilet és Szervei Szewezetiés Mfüt'dé si Szabźlyzatźrő|
sző|ő 3612014. CxI.06.) önkoľmĺĺnyzati rendelet 7. mellékletének 1.1.3. pontjan alapul.

Fentieka|apjánkéremazalábbihatározati javaslatelfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Vĺírosgazdrálkodĺási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. a,,Jőzsefváĺosi Kamattĺĺmogatási Programot'' folytatni kivaĺljaés a Budapesti Vállal-
kozásfejlesztésiKözalapítvannyal kötött egyiittmiĺködési megállapodĺásban foglďt el-
sziímolásihatárldőt2018.februáľ28.napjugmeghosszabbítja.

Felelős: polgĺíľmesteľ
Hatźndő: 20|6. december 5.

2. felkéľi a polgármesteľt a hatáĺozat 1. pontja szerint módosított szerzodés a|áírźsára.

Felelős: polgĺíľmester
Hatlíľidő: 2016. decembeľ 16.
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A döntés végrehaj tás át v égzo szew ezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztáty

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javaslata a kozzététe| mődjara
nem indokolt hirdetőtáblĺĺn honlapon

Budapest, 2016. november 29.
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