
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

 

     Iktató szám:  Sz-514/2017. 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Gazdasági Bizottság 

2017. december 13-i ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat ferencvárosi vállalkozásfejlesztési program támogatására 
 
Előterjesztő:    dr. Bácskai János, polgármester 
 
Készítette:    dr. Bácskai János, polgármester 
     
 
Előzetesen tárgyalja:   - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György Balázs 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  
 

igen X 

nem  

 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 
 

 

 



Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
 

Az elmúlt év(ek)ben Önkormányzatunk egyre nagyobb figyelmet fordított a vállalkozásfejlesztés 

támogatására, amelynek konkrét eredményei is láthatók már, például a Ferencvárosért Klub, önálló 

költségvetési sor beépítése a költségvetésbe, illetve a Bakáts téri fejlesztés részeként megvalósuló 

vállalkozói közösségi tér. 
 

Az önálló költségvetési sor, a költségvetés elfogadásakor beépítésre került azért, hogy egyfajta 

„vállalkozói inkubációs program” keretében 12 millió Ft-tal segítse a kerületben már működő, illetve 

újonnan alakuló vállalkozások indítását, működtetését, fejlődését. 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy Dr. Balla Gergellyel a Vállalkozók Ferencvárosért 

Egyesület (továbbiakban: Egyesület) elnökével Önkormányzatunk több alkalommal egyeztetett a 

kerület adottságairól, problémáiról. Az egyeztetések alkalmával Elnök Úr bemutatta az Egyesület 

tevékenységét, illetve az Egyesület rövid és középtávú célkitűzéseit. 
 

Az Egyesület célja, hogy a ferencvárosi vállalkozások, valamint egyéb nonprofit szereplők szellemi és 

anyagi támogatása révén segítse azok tevékenységét, működését, fejlesztését, valamint, hogy a 

tevékenységei által Ferencváros lakosai számára környezetükben a mindennapi életük során több és 

magasabb színvonalú szolgáltatás elérése váljon lehetővé. 
 

Célkitűzésének eléréséhez viszont partnerekre van szüksége az Egyesületnek. A piaci szektor 

partnerein kívül az Egyesület partnerséget szeretne kialakítani Ferencváros Önkormányzatával. 
 

Az Egyesület az érzékelt problémákra komplex programmal kínál megoldást. 

Az Egyesület által benyújtott „Vállalkozásbarát Ferencváros Program” jelen előterjesztés 1. számú 

melléklete.  
 

Az Egyesület programjuk megvalósításához Ferencváros Önkormányzatának anyagi támogatását kéri. 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a javasolt program teljes költségvetése 11.999.990,- Ft.  

 

Véleményem szerint a Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület célja, illetve az Egyesület által benyújtott 

Program összhangban áll Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 

vállalkozásfejlesztési céljaival, együttműködve  még hatékonyabb vállalkozásfejlesztési programokat, 

szolgáltatásokat tudunk nyújtani a kerületben. 
 

A Program megvalósításához szükséges költségvetési fedezet a hatályos költségvetési rendelet 

3224. számú „Vállalkozás ösztönző program” során rendelkezésre áll. 
 

Fentiekre tekintettel javasolom, hogy az előterjesztés és a mellékelt Program alapján hozza meg 

döntését a Tisztelt Bizottság. 
 

Budapest, 2017. december 8. 

 dr. Bácskai János s.k. 

 polgármester 
Mellékletek: 

 

1. számú melléklet: Vállalkozásbarát Ferencváros Program, megvalósíthatósági tanulmány 

2. számú melléklet: Önéletrajz, Dr. Balla Gergely projektvezető, Elnök 

3. számú melléklet: Hiteles igazolás a bírósági nyilvántartásba vételről 

4. számú melléklet: Nyilatkozatok 

5. számú melléklet: Aláírási címpéldány 



„A” 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1./ a Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület részére a „Vállalkozásbarát Ferencváros Program” 

megvalósítására, a program költségeinek támogatására 11.999.990,- Ft támogatást nyújt a 

2017. évi költségvetés 3224. számú „Vállalkozás ösztönző program” költségvetési sorának 

terhére azzal a feltétellel, hogy a támogatási összegről szóló megállapodás megkötésére csak 

abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a támogatott a Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzatától kapott korábbi azon támogatásával elszámolt, melynek 

elszámolási határideje jelen határozat meghozatalának időpontjában lejárt. 

 

Határidő: 2017. december 13. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

2./ felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott támogatás 

kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés megkötéséről. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

„B” 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága úgy dönt, hogy 

nem támogatja a  .../2017. előterjesztés mellékletében bemutatott „Vállalkozásbarát Ferencváros 

Program”-ot. 

 

Határidő: 2017. december 13. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 


