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Az SZMSZ szerint véleményezi:

Tisztelt Képviselő-testület!
I. A tényállás és döntés tartalmának részletes ismertetése
Először is szeretném ezúton újra megköszönni a bizalmat, hogy a 144/2019. (XI.07) határozat
szerint a Józsefvárosi Önkormányzat
gazdaságfejlesztési tanácsnokként dolgozhatok
Józsefvárosért. Ez nem kis feladat, hiszen Józsefváros egy 70 ezer fős kerület, amihez közel
12 ezer mikro- kis és középvállalkozás köthető.
Az elmúlt időszakban fontos része volt a munkámnak a gazdaságfejlesztési feladatkör
ellátásának — felügyelete,
a
vállalkozásfejlesztési
terület
pontos
megismerése,
az
információgyűjtés és az igények felmérése. A kerületben szerencsére több fontos szereplő is
van ezen a téren, amelyekkel felvettem a kapcsolatot, ilyen a H13
Diák- és
Vállalkozásfejlesztési Központ, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara VIII. kerületi
szervezete. Az 2020-as év elején tárgyalásokat kezdeményeztem és
közös tervezési
folyamatot indítottam ezekkel a szervezetekkel. Az előkészítő konzultációkat azonban
megakasztotta a koronavírus-járvány, majd azt követő lezárások, és az egyre jobban

kibontakozó válság a munka újratervezését tette szükségessé.
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annál alacsonyabb iskolai végzettségűek szenvedték el elsősorban, a diplomások kevésbé
voltak érintettek. Egyes szektorok kiemelten érintettek a kerületben is: ilyen a turizmus,
vendéglátás — a kerületben a munkájukat elvesztettek közel negyede ebben a szektorban
dolgozott.

A járvány és az azt követő várható gazdasági visszaesést látva egyértelmű volt, hogy a
Józsefvárosi Önkormányzatnak saját szerény eszközeivel kötelessége segíteni a kerület
vállalkozásait,
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amiben

csak lehet. Ezért is a HI3
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ellenére,
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a

folytattuk a jó együttműködést, ennek keretében józsefvárosi vállalkozások is részt tudtak
venni a BVK Budapesti Mikrohitel Programjában.

A járvány beköszöntével még egy nagyon nagy akadállyal szembesültünk, miszerint az

önkormányzati helyiségeket bérlő vállalkozások nehéz helyzetbe kerültek március után, így
Polgármester Úr elfogadta a javaslatot, miszerint a bérlőink kérhessenek fizetési halasztást.
Ennek megfelelően a nem lakáscélú helyiségek bérlőinek is bérletidíj-fizetési haladékot
biztosítottunk a 2020. március-júniusi időszakra.
2020. március 1. és 2020. május 17. között a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének nem kellett
közterület-használati díjat fizetnie a közterületen működő terasz és a teraszhasználathoz
kapcsolódó napernyő után. Ha az üzemeltető befizette a 2020. március 1. és május 17. közötti
időszakra eső közterület-használati díjat, azt az önkormányzat visszafizette neki.

Fontosnak tartom azt a lokálpatrióta kezdeményezést is, hogy az önkormányzat felhívást tett
közzé, amelyben egyrészt arra biztatta a kerületieket, hogy helyben vásároljanak, másrészt a
jelentkező kisvállalkozásokat és civil közösségeket az önkormányzati felületeken is
népszerűsítette. Harmincnál több kisvállalkozó és civil közösség jelentkezett, őket és a
járvány alatt nyújtott szolgáltatásaikat bemutatták a nyilvános felületeken.
Bár az önkormányzat egyértelműen megtett mindent azért, hogy segítse a vállalkozói szektort,
a negatív gazdasági prognózisok és az egymást érő kormányzati elvonások egyértelműen

mutatták, hogy komoly mozgásterünk ezen a téren nincs. Az Önkormányzat fő fókusza az

emberek megsegítésére fókuszált, és ezen a téren a kerület vállalkozói példamutatóan járultak
hozzá az összefogáshoz. Nagyon sok helyi vállalkozótól kaptunk akár pénzügyi akár tárgyi
(tartós — élelmiszer)
adományokat,
amiket
a JSZSZGYK
munkatársaival,
kerületi
önkéntesekkel és képviselőtársaimmal együtt juttattunk el azokhoz az emberekhez, akiknek
leginkább szüksége volt rá. Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki befizetett a Józsefvárosi
Szolidaritási Alapba, vagy tárgyi adományt juttatott el az Önkormányzat intézményeihez.
Az őszi időszakban tudtuk, hogy sokkal nehezebb helyzetben leszünk. A költségvetési
mozgásterünk minimálisra szűkült a gazdasági helyzet és a kormányzati elvonások miatt, és
szeptember végére egyértelműen látszott, hogy az egészségügyi helyzet sokkal súlyosabb,
mint a tavaszi időszakban. Ennek következtében az Önkormányzat fő fókusza az emberek
meggsegítésén, a szociális válság kezelésén kell, hogy legyen. A vállalkozók terheinek
csökkentésére a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
együttműködésére továbbra is választ próbálunk adni, de az érdemi állami válságkezelő
programok hiánya egyre égetőbb ezen a téren.
A kerület vállalkozásfejlesztésre a válság és a romló külső körülmények következtében kevés
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fókuszálni saját szerény eszközeinkkel. A jövőben egyelőre nem látjuk, hogy milyen
lehetőségeink lesznek, amennyiben a kormány további forráselvonásokat eszközöl, az
önkormányzati mozgástér tovább szűkül és a vállalkozásfejlesztés nem tud majd a prioritások
közé bekerülni.

A határozati javaslat alapján a Képviselő-testület tudomásul veszi a tanácsnok munkájáról
szóló beszámolót.
II.

A beterjesztés indoka

II.

A döntés célja, pénzügyi hatása

A beszámoló elfogadása a Tisztelt Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
A határozat elfogadásának nincs pénzügyi vonzata.
IV.
Jogszabályi környezet
A Magyarország helyi önkormányzatairól

szóló

2011.

évi

CLXXXIX.

törvény

34.

§-a

szerint: ,, ... A tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati
feladatkörök ellátását."

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 34/A. § (3) bekezdése szerint a tanácsnok
szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol a Képviselő-testületnek feladatának
ellátásról.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet 1. §-a értelmében a

Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-

CoV-2
koronavírus
világjárvány
(a
továbbiakban:
koronavírus
világjárvány)
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása

érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.
Fenti rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és

hatáskörét gyakorolva a polgármester dönt tárgyi ügyben, amelyet külön íven hoz meg.
Határozati javaslat

Budapest

Főváros

VIII.

kerület

Józsefvárosi

..../2020. (XII. 17.) számú határozata

Önkormányzat

Képviselő-testületének

a Gazdaságfejlesztési Tanácsnok 2020. évi munkájáról szóló beszámolójának
tudomásul vételéről
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,

hogy a Gazdaságfejlesztési Tanácsnok 2020. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul
veszi.

Felelős: polgármester
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda
Budapest, 2020. december 7.
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