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I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Képviselő-testület a 263/2015. (XII.03.) számú határozatában úgy döntött, hogy a mikroszintű 
gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatok ellátása keretében a köztartozásmentes, józsefvárosi 
székhellyel rendelkező mikro, fiatal és női mikrovállalkozások működésének, fejlődésének elő-
segítése, támogatása érdekében együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) 
köt a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal (a továbbiakban BVK). 

Az Önkormányzat és a BVK között 2015. decemberében létrejött, majd 2016. április 19. napján 
módosított Megállapodás alapján a „Józsefvárosi Kamattámogatási Program" megvalósítása cél-
jából az Önkormányzat a BVK részére 15.000.000 Ft-ot átadott, amelyet BVK a Városgazdálko-
dási és Pénzügyi Bizottság 1228/2016. (XII.05.) számú határozatában foglaltak alapján legké-
sőbb 2017. december 31. napjáig használhatott fel. 

A Megállapodást Felek határozatlan időre kötötték, és rögzítették, hogy a program folytatásáról 
tárgyév december 31. napjáig tárgyalásokat folytatnak, valamint a BVK 2018. február 28. napjá-
ig beszámol az Önkormányzatnak a tárgyévben megvalósult kamattámogatásokról. 

Fentiek alapján a BVK az alábbi tájékoztatást adta. 

A Józsefvárosi Kamattámogatási Program közvetlenül a BVK Budapest Mikrohitel Programjá-
nak bevezetése után, 2016 januárjában indult. A program indulása óta közel 140 mikrohitel kon-
zultáció megtartására került sor eddig, 40 esetben a mikrovállalkozás megfelelt a programban 
való részvételi feltételeknek. 

A Megállapodás megkötésétől eddig 9 józsefvárosi székhelyű mikrovállalkozás vette igénybe a 
programot és részükre összesen 44.300.000 Ft összegben került sor hitelfolyósításra, amelyhez 
kapcsolódóan a Józsefvárosi Kamattámogatási Program keretében 4.932.484 Ft kamattámogatás 
került elkülönítésre az átadott pénzeszköz terhére. 

A kamattámogatásra átutalt összeget a BVK elkülönített számlán tartja és a Megállapodás ren-
delkezéseinek megfelelően kezeli. 

A kamattámogatásban részesült ügyfelek fizetési kötelezettségeiknek ezidáig pontosan eleget 
tettek és megfelelnek a programban történő részvétel feltételeinek. 

A BVK és a Hl3 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ közös szervezésében számtalan ren-
dezvényen, workshopon és előadáson került népszerűsítésre a józsefvárosi mikrovállalkoztások 
számára nyitva álló egyedülálló mikrofinanszírozási termék. Továbbá a józsefvárosi 
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mikro vállalkozások részére több alkalommal került kiküldésre tájékoztató levél, amelynek ered-
ményeképpen az érdeklődés megélénkülése tapasztalható, a kamattámogatási igények folyama-
tosan érkeznek. A Józsefvárosi Kamattámogatási Program mintájára több fővárosi kerület is je-
lezte érdeklődését hasonló program működtetésében való részvételre. 

Két - a Hitel Bizottság által jóváhagyott - hitelkérelem a BVK előtt előkészítés alatt áll, mely 
hitelkérelmek benyújtói a Józsefvárosi Kamattámogatási Programban történő részvételre is jogo-
sultak. 

Tekintettel arra, hogy a Józsefvárosi Kamattámogatási Program népszerűsítésére irányuló erőfe-
szítések éreztetik hatásukat, a BVK javasolja a program folytatását és ennek megfelelően a Meg-
állapodás módosítását. A lefolytatott tárgyalásokra, valamint a fent említettekre tekintettel java-
solt a Megállapodásban rögzített határidőket módosítani, valamint a programot tovább folytatni. 

Fentiek alapján javasolt, hogy az Önkormányzat a Józsefvárosi Kamattámogatási Program meg-
valósítása céljából átadott összeg eddig fel nem használt részét a BVK-nál hagyja és a felhaszná-
lás határidejét 2018. december 31. napjára, az elszámolás benyújtásának határidejét pedig 2019. 
február 28. napjára módosítsa. 

II. A beterjesztés indoka 
Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre. 

III. A döntés célja, pénzügyi hatása 
A döntés célja a mikroszintű gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatok ellátása keretében a 
köztartozásmentes, kerületi székhellyel, vagy telephellyel rendelkező mikro, fiatal és női 
mikro vállalkozások működésének, fejlődésének elősegítése, támogatása céljából megkötött 
Együttműködési Megállapodás módosítása, valamint a kamattámogatási program folytatása. 

A döntésnek Önkormányzatot érintő pénzügyi hatása nincs. 

IV. Jogszabályi környezet 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.1.3. pontján alapul. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. a „Józsefvárosi Kamattámogatási Programot" folytatni kívánja és a Budapesti Vállal-
kozásfejlesztési Közalapítvánnyal kötött együttműködési megállapodásban foglalt 
felhasználási határidőt 2018. december 31. napjáig, az elszámolási határidőt 2019. 
február 28. napjáig meghosszabbítja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. április 16. 

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerint módosított szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. április 16 



A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára 
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon 

Budapest, 2018. április 10. 

-

dr. Hencz Adrienn 
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