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készü lt javaslat, melyet objektív okok indokolnak

Vállalkozói koordináció megszervezése és lebonyolítása
Tisztelt

Képv i selő -testül et!

Több hónapos munka után, melyet a GKI kijelölt munkatársaival és a volt polgármesteri kabinet
vezetővel , valamint a Kamarával együtt végeztünk, elkészült a kerület új vállalakozás fej lesztési
koncepciója.
A koncepció széles spektrumú elemzést, más kerületi tapasztalatokat, javaslatokat és
elképzeléseket tartalmaz.

építő je lleg ű

Mint a vállalkozásokkal való kapcsolattartásért felelős bizottság elnökének, kötelességem ezen
anyag megosztása és megvitatása a helyi váll alkozókkal.
Javaslom tehát, hogy a Képvise l ő-testül et biztosítsa támogatásáról javaslatomat, mely szerint 20 19.
január 31 .-ig kerüljön megszervezésre kettő vállalkozói konferencia melyen a készítők és a KÉB
elnöke közösen bemutathatj ák az elkészült anyagot, és kikérhetj ük vállalkozóink véleményét a
témában.
Javaslom továbbá, hogy vállalkozói szegmensként kerüljön lebonyolításra a ta lálkozó, egy a 100
legnagyobb adózó vállalkozónk meghívásával, és egy a kis és közép vállalkozók részére.

Kérem a T. Képvi se lő-testül etet, hogy az
elfogadni szíveskedjen.
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Szilvágyi László
Önkormányzati képv i se l ő
( 1) Té mafe le l ős :
(2) Egyeztetésre megküldve:
(3 ) Bizottságok:
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Határozati javaslatok:
1. A Képviselő-testül et úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, szervezzen két vállalkozói
fórumot az elkészült vállalkozás fej lesztési stratégia bemutatására 20 19.01.31.-ig. Egy
fórumra a 100 legnagyobb adófizetőt és a kerületben dolgozó multinacionális vállalatokat,
egyre pedig a kerület többi vállalkozóját szíveskedjen meghívni.
Felelős :

Polgármester
Határidő: 2019.01.31.

A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges

Jogszabál yi hi vatko zások: 20 11 .évi CLXXXIX törvén y

Budapest, 2018. december 5.
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