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Hatarozati javaslat:

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. A tenyalias es dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 144/2019. (XI. 07.) szamu 
hatarozatanak 3. pontjaval a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek a 
Kepviselo-testiilet es Szervei Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) 
onkormanyzati rendelet (tovabbiakban: SZMSZ) 34/A. § (1) bekezdese alapjan a 
gazdasagfejlesztesi feladatkor ellatasanak feliigyelete celjabol gazdasagfejlesztesi tanacsnokot 
valasztott meg.
Az SZMSZ 34/A. § (3) bekezdese eldirja, hogy „a tanacsnok sziikseg szerint, de evente 
legaldbb egyszer beszdmol a Kepviselo-testuletnekfeladatdnak ellatasrol.''

A tanacsnoki beszamolot az eloterjesztes melleklete tartalmazza.



Kerem, hogy a Kepviselo-testiilet fogadj a el a tanacsnoki munkarol szolo beszamolot.

IL A beterjesztes indoka
A beszamolo elfogadasa a Tisztelt Kepviselo-testiilet hataskdrebe tartozik.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A hatarozat elfogadasanak nines penziigyi vonzata.

IV. Jogszabalyi kbrnyezet
A Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 34. §-a szerint:” 
a tanacsnok feliigyeli a kepviselo-testiilet altal meghatarozott bnkormanyzati feladatkorok 
ellatasat.” Az SZMSZ 34/A. § (3) bekezdese szerint .zz tanacsnok sziikseg szerint, de evente 
legaldbb egyszer beszdmol a Kepviseld-testilletnek feladatanak elldtdsrdr.

Melleklet: Beszamolo a Gazdasagfejlesztesi Tanacsnok 2021. evi munkajarol

Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
) szamu hatarozata..../2022. (.

a Gazdasagfejlesztesi Tanacsnok 2021. evi munkajarol szolo beszamolo elfogadasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy Stettner Istvan 
gazdasagfejlesztesi tanacsnok 2021. evi munkajarol szolo, az eloterjesztes mellekletet kepezo 
beszamolot elfogadja.

Felelos: polgarmester
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Tisztelt Kepviselo-testulet!

Eloszor is ismetelten szeretnem megkoszonni a bizalmat, hogy a 144/2019 (XI.07) 
testuleti hatarozat alapjan a kerulet gazdasagfejlesztesi tanacsnokakent dolgozhatok. Az 
elmult 2 ev szinte mindenkinek nehez volt. A koronavirus-jarvany kezdete ota a gazdasagi 
helyzetet jelentos kiszamithatatlansag jellemzi, egyes szektorok, (pl. turizmus, 
vendeglatas) kuldnosen nagy vesztesegeket szenvedtek el, mikozben a kozponti 
kormanyzati valsagkezeles csak vallalkozasok toredeke szamara jelentett valodi 
segitseget. Ebben a helyzetben az onkormanyzat kiszamithato, tisztesseges es 
transzparens mukodesre torekedett, ami a keruleti vallalkozoknak is olyan kornyezetet 
biztositott, amelyben nem az szamitott, hogy ki kinek az ismerose, hanem, hogy mit tud 
felajanlani Jozsefvaros kbzossege szamara.

Az Onkormanyzatot nem csupan a jarvanyhelyzet sujtotta, hanem a kormanyzati 
megszoritasok. Gepjarmu ado elvonas, helyi adok es dijak emelesenek tilalma, helyi 
iparuzesi ado, ingyenes parkolas. Mindebbol kovetkezoen csokkent az onkormanyzat 
mozgastere, Igy az az alapfeladat-ellatasat is nehezen tudta biztositani, es ez a gazdasagi 
kornyezet nem kedvezett a keriiletben jelen levo 12.000 vallalkozasnak sem.

A fenti kormanyzati intezkedesek jol mutatjak, hogy a kormany Budapestet es 
Jozsefvarost ellensegnek tekinti. Ami'g 2021-ben a fideszes vezetesu onkormanyzatok 
soron kivul tobbszor milliardos nagysagrendu, celhoz nem kbtott tamogatasokat kaptak, 
addig Budapest semmilyen kompenzacioban nem reszesult az elvonasok miatt. El nem 
mulo felelosseget visel emiatt Kocsis Mate, meg hivatalban levo kormanyparti 
orszaggyulesi kepviselo, aki 2021-ben pontosan 0 forint tobblettamogatast harcolt a 
keruletnek. Sara Botond pedig a kormanyhivatal vezetojekent a Kuriaval igyekezett 
eltoroltetni a teljes parkolasi kedvezmeny rendszert, oriasi karokat okozva az itt eloknek.

Gazdasagfejlesztesi tanacsnokkent is meggyozodesem, hogy Jozsefvaros gazdasaganak 
fejlodeset az szolgalna leginkabb, ha a Budapest- es Jozsefvaros-ellenes kormany 
levaltasra kerulnek, es vegre a helyi vallalkozdk reszesulhetnenek a kozponti 
gazdasagfejlesztesi tamogatasokbol. A teljesen felrekezelt koronavirus-jarvany - amiben 
mar tobb mint negyvenezer honfitarsunk halt meg - nyoman kialakulo gazdasagi 
valsagban a kormany ugyanis semmilyen erdemi segitseget nem nyujtott a jdzsefvarosi 
kis- es kozepvallalkozoknak.

A kifosztott es guzsba kotott onkormanyzat ennek ellenere minden eszkozzel igyekszik 
segiteni. A 2021-es ev az elokeszi'tesrol es a meglevo intezkedesek folytatasarol, azok 
hatekonyabba tetelerol szolt

A gazdasagfejlesztes egyik fontos aspektusa az antikorrupcio es a transzparencia, 
ugyanis ez komoly hatassal van a gazdasagi fejlodesre. Amennyiben egy onkormanyzat 
nem kiszamithato es atlathato, az komoly mertekben csokkenti a gazdasagi szereplok 
bizalmat, ami rontja nem csupan Jozsefvaros, de az egesz fovaros gazdasagi fejlodeset. 
Ennek kovetkezteben mar 2020-ban elfogadta az onkormanyzat az antikorrupcios 



strategiajat. Ez nem csupan a szavak szintjen jelent meg. Az onkormanyzat a 
kozbeszerzesek szempontjabol a leheto leginkabb probalta novelni a versenyt, ennek 
kovetkezteben a lakasfelujitasoknal soha nem latott verseny alakult ki a kozbeszerzesen, 
sok kis kivitelezo adott ajanlatot. Ehhez hasonldan probaltuk az osszes tbbbi 
kozbeszerzesnel is ezen elveket kovetni, pl. a zoldfelulet-uzemeltetes versenyeztetese 
kapcsan, ahol 6 reszre bontottuk a korabban 1 nagyvallalat altal elnyert, de szamos 
alvallalkozo altal vegzett munkak csomagjat.

Az onkormanyzat jelen pillanatban is dolgozik egy uj, atlathatobb es 
felhasznalobarat jozsefvaros.hu oldalon, aminel fontos szempont, hogy a keriiletben jelen 
levo vallalkozdk is tisztan lathassak az onkormanyzati varosfejlesztesi szandekokat es 
mukodesi alapelveket, hogy kiszamithato kbrnyezetben tudjanak elkdtelezodni a kerulet 
jovoje erdekeben. A kozbeszerzesi eljarasok valoban nyi'ltak es atlathatdak, azokrol a 
Kbltsegvetesi Bizottsag ddnt, amelynek munkajaban en is reszt veszek. A kormanyparthoz 
kozel allo vallalkozasokra kii'rt palyazatok helyett valddi verseny van valddi cegekkel, 
emiatt tudunk olcsobban tobb lakast feluj(tani.

Az onkormanyzat tovabbra is folytatja az egyuttmukodest a Budapest! 
Vallalkozasfejlesztesi Kdzalapi'tvannyal. Meghosszabbitottuk a kamattamogatasi 
programot. A programbol eddig 13 jdzsefvarosi ugyfel kapott kamattamogatast, 
jellemzoen noi es fiatal vallalkozdk. Tevekenysegi koreik peldaul: cukrasz, gyogytornasz, 
konyvelo, fotos, kisboltos. Keressiik a tovabbi egyuttmukbdesi lehetosegeket. A BVK 
fejleszti a budapesti beszerzesi platformot, melyhez Jdzsefvarosi is orommel csatlakozik 
majd. A platform lehetoseget teremt arra, hogy az onkormanyzat beszerzesi eljarasairbl 
minel tobb vallalkozo szerezzen tudomast es tegyen ajanlatot.

Az onkormanyzat a kis- es kozepvallalkozasok mellett kulonosen nagy figyelmet 
fordit a keruleti nagyvallalkozdkkal, beruhazdkkal valo egyuttmukodesre. Ezekkel 
kapcsolatban Piko Andras polgarmester urral es Radai Daniel varosfejlesztesert felelds 
alpolgarmesterrel folyamatosan keressuk a lehetosegeket.

A kozbeszerzeseken tul az ingatlan ertekesitesek soran is probaltuk minel inkabb a 
transzparenciat biztosftani, igy a 2021-es evben a netto 150 millid forint feletti forgalmi 
erteku ingatlanok ertekesitese mar kepviseld testuleti hataskorbe van.

2021-ben kiserleti jelleggel megnyitottuk a gyalogosok szamara a Bacso Bela utca 
Vasar es Berkocsis utcak kbzotti szakaszat, amivel helyi vallalkozasoknak es szervezeteknek 
nyilt lehetosege kitelepiilesre. A nagyobb lepteku kdztermegujitasok tervezese kapcsan 
soha eddigi mertekben nem latott melysegben vonjuk be a helyi szereploket, ami szamos 
kulcsfontossagu javaslatot eredmenyezett eddig is pl. a Prater utca eseteben, vagy eppen a 
Deri Miksa utca vallalkozdi jbvokepe szempontjabol. A Nepszinhaz utca megujitasa 
kifejezetten uzletutcai vallalkozas-fejlesztes iranyu 'stakeholder-konzultacioval' kezdodik a 
projekt-eldkeszites kereteben. Szinten regi tartozast rendezve 2021-ben kiemelten kedvezb 
feltetelekkel engedelyeztuk vendeglatohelyeknek, hogy teraszt letesitsenek 
parkolohelyeken (2 hely / ceg), ezeken sem kellett semmilyen kdzterulet-hasznalati dijat 
fizetniuk. Az eredmeny nagy siker volt, sok vallalkozas elt a lehetoseggel kozel 30 helyen.

jozsefvaros.hu


2022 remenyeink szerint egy sokkal kiszamithatobb ev lesz gazdasagilag, mint az 
elozo. Epp ezert tobb atfogo valtoztatast is terveziink a gazdasagfejlesztest is erintoen. 
Eloszor is a Polgarmesteri Hivatal, a JGK es a Rev8 segitsegevel elkeszult es varhatoan a 
tavasz folyaman beterjesztesre kerul a Jdzsefvarosi Onkormanyzat rovid es hosszu tavu 
vagyongazdalkodasi terve, ami jelentos merteku befektetoi erdeklodest vonhatja maga 
utan. Ennek jelentos gazdasagi hatasai varhatdak a kovetkezo evekben legyen szo 
beepiild foghijtelkekrol, uj gazdat talalo iizlethelyisegrol, vagy eppen lakasokat felujito 
kivitelezokrol. Emellett vallalkozoi esteket is terveziink, ahol arrol szeretnenk beszelgetni 
a helyi vallalkozdkkal, hogy milyen egyiittmukodes lehetseges vallalkozok es 
onkormanyzat kdzott, hogyan lephetiink kozosen kozos erdekeink iranyaba. Ezen tul, 
Camara-Bereczki Ferenc Miklos kepviselotarsammal, a varosiizemeltetesi bizottsag 
elndkevel, valamint Konczol David bizottsagi alelnokkel tervezziik az uj tarsashazi 
palyazati rendszert, ami remenyeink szerint egyertelmubb es atlathatobb palyazati 
lehetoseget nyujt majd a keruleti tarsashazaknak. Ezzel kapcsolatosan terveziink egy 
tarsashazkezeloi talalkozot, ami a rendelet elfogadasa elott ugyancsak megszervezesre 
kerul.

Budapest, 2003

Stetimer Istvan 
gazdasagfejlesztesi tanacsok


