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Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi n
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság q 
véleményezi
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi |—|
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi q
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi n
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi n

Határozati javaslat:

Tisztelt Képviselő-testület!

I. A tényállás és döntés tartalmának részletes ismertetése

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 144/2019 (XI. 07.) határozatának 3. 
pontjával a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. 
(XI. 06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 34/A. § (1) bekezdése alapján a 
gazdaságfejlesztési feladatkör ellátásának felügyelete céljából gazdaságfejlesztési tanácsnokot 
választott meg.

A tanácsnoki beszámolót az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

A tanácsnok teljesítette, elvégezte azokat a feladatokat, amelyek ellátása érdekében a 
Képviselő-testület tanácsnokot jelölt ki. A határozati javaslat alapján a Képviselő-testület 
elfogadja a tanácsnok munkájáról szóló beszámolót.
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II. A beterjesztés indoka
A beszámoló elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A határozat elfogadásának nincs pénzügyi vonzata.

IV. Jogszabályi környezet
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 34. §-a szerint: „A tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által meghatározott 
önkormányzati feladatkörök ellátását. ”

Az SZMSZ 34/A. § (3) bekezdése szerint a tanácsnok szükség szerint, de évente legalább 
egyszer beszámol a Képviselő-testületnek feladatának ellátásról.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése valamint az SZMSZ 13. § (2) bekezdése alapján az előterjesztést 
nyilvános ülésen kell tárgyalni. Az SZMSZ 30. § (1) bekezdése alapján a határozati javaslat 
elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Fentiek alapján kérem a melléklet szerinti beszámoló és határozati javaslat elfogadását.

Melléklet: Beszámoló a gazdaságfejlesztési tanácsnok 2022. évi munkájáról

Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2022. (.) számú határozata

a gazdaságfejlesztési tanácsnok 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy Stettner István 
gazdaságfejlesztési tanácsnok 2022. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jogi és Szervezési Ügyosztály Szervezési 
Iroda

Budapest, 2022. december X.”

Stettner István S’ • 
gazdaságfejlesztési tanácsok

Törvényességi ellenőrzés:
I l
<nrj 

dr. Sajtos Csilla
jegyzc



Stettner István

Vállalkozásfejlesztési tanácsnok

Beszámoló

2022 év

Tisztelt Képviselő Testület!
Tisztelt Polgármester Úr!

Először is szeretném ezúton újra megköszönni a bizalmat, hogy a 144/2019 (XI.07) határozat 
szerint a Józsefvárosi Önkormányzat Vállalkozásfejlesztési tanácsnokaként is dolgozhatok 
Józsefvárosért. Ez nem kis feladat, hiszen Józsefváros egy 70 ezer fős kerület, amihez közel 12 
ezer mikro -, kis és középvállalkozás köthető.

Munkám során szoros kapcsolatban állok a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal. 
Együttműködésünk keretében józsefvárosi vállalkozások továbbra is részt tudnak venni a BVK 
budapesti mikróhitel programjába. A hozzám forduló vállalkozásoknak ez irányban tanácsot 
adtam, segítettem a programban való részvételüket.

A pandémia hatásai nagymértékben érintették a kerületi vállalkozásokat is. Megvizsgáltam 
több, nehézséggel küzdő vállalkozás működését, mely alapján támogattam illetve 
kezdeményeztem azt a javaslatot, hogy az önkormányzati helyiségeket bérlő vállalkozások 
kérhessenek fizetési haladékot a bérleti díjak tekintetében.

Bár az önkormányzat egyértelműen megtett mindent azért, hogy segítse a vállalkozói szektort, 
a negatív gazdasági prognózisok, a háború és az egyre növekvő infláció, az energiaválság 
következtében a vállalkozói szféra még nehezebb helyzetbe került. Önkormányzatunk 
küldetésének fontos része az emberek megsegítése, a szociális válság kezelése . A terhek 
csökkentése érdekében a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
folyamatosan együttműködik, mely együttműködést nyomon követem, segítem.

2022 évben gazdaságfejlesztést is érintően megvalósult a Józsefvárosi Önkormányzat rövid és 
hosszú távú vagyongazdálkodási terve, mely jelentős mértékű befektetői érdeklődést vont 
maga után. E terv elkészítésében részt vállaltam, továbbítottam a vállalkozók hozzám érkező 
kéréseit a terv elkészítőinek.

A kerület költségvetése sajnos megkövetelte az elmúlt évek adó és díj tételeinek elmaradása 
miatt az adóemelést. Viszont ezzel egyidőben elkülönítésre került egy vállalkozói céltartalék is 
melyre való pályázás feltételeinek kidolgozásában részt veszek. Döntésünk alapján 50 millió 
forint Vállalkozásfejlesztési céltartalék áll majd rendelkezésre az adóterhek csökkentésére.



Dolgozunk a növekvő infláció, önkormányzati beruházásokat. Még így is Józsefváros 
látványosan fejlődött.

Tervezésünk 2023 évben Gyermekbarát Józsefváros iskolái előtt „puszi end go" beállók 
kialakításával, Magdolna negyed, Népszínház utca, közterületek, Járdák megújításával, 
pályázatok kiírásával lehet jövőre vállalkozókat bevonni az élhetőbb Józsefváros fejlődésébe.

Sajnos a kormány ellehetetleníti az ellenzéki Önkormányzatok működését, így egyre nehezebb 
a munkánk. A felelőtlen gazdálkodás miatt már tavaly ősszel elindult az infláció, amely az 
Európai Unió legmagasabb, 50 % élelmiszer drágulását okozta az elmúlt hónapban.

Ezt tovább fokozta a Kata megszüntetése nagymértékben fejlesztette az adó terheket. 
Emberek százezreit fenyegeti a munkanélküliség, és emberek millióit fenyegeti az 
elszegényedés.

Munkámhoz tartozik a közbeszerzések figyelemmel kísérése, melyek átláthatóak, melyről a 
költségvetési bizottság dönt. A bizottság munkában én is részt veszek. Valódi versenyt 
teremtünk valós cégekkel. Ennek eredményeképpen is indult el több lakás felújítás a 
kerületben. így jelenleg több lakást tudunk pályáztatni. A közbeszerzéseknél figyelemmel 
vagyunk a klíma vészhelyzetre is, előnyben részesítsük a természettudatos vállalkozásokat,

2022-ben elkezdtem kidolgozni a 2023-ban realizálódó a társasházi pályázati rendszer 
kibővítését. Célom a kiegyensúlyozott üzleti lehetőség megteremtése és működés létrehozás, 
üzletépítés, kisipari tevékenység fejlesztés, piacképesség növelése, fiatalok üzleti képzése. Jól 
látható, hogy fejlesztési programokra van szükség, hogy a jövőben tudjuk segíteni a 
vállalkozások versenyképességét a kerületben.

Mint látható a kerület vállalkozás fejlesztésére a külső körülmények következtében kevés 
lehetőség volt, sokkal inkább a vállalkozók nehéz helyzetének csökkentésére tudtunk 
fókuszálni saját szerény eszközeinkkel. A jövőben egyelőre nem látjuk, hogy milyen 
lehetőségeink lesznek, amennyiben a kormány további forráselvonásokat eszközöl, a 
vállalkozásfejlesztés nem tud majd a prioritások közé bekerülni.

Stettner István

Vállalkozásfejlesztési Tanácsnok


