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Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) feladata a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 23. § (4) bekezdés 15. pontja értelmében a gazdaságszervezéssel és fejlesztéssel
kapcsolatos feladatok ellátása.
Ezen feladat ellátása érdekében Budapest Főváros Közgyűlése 1993. évben létrehozta a
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványt (a továbbiakban: Közalapítvány), mely
szervezettel hozzájárul a Főváros gazdaságfejlesztési programjaiban megfogalmazott célok
megvalósításához. A Közalapítványnak tevékenysége keretében feladata többek között
megteremteni a Főváros gazdaságfejlesztésében érdekelt szereplők közötti együttm űködést,
segíteni mikre-, kis- és közepes méretű vállalkozások létrejöttét, működését, intézményes
keretet teremteni a különböző vállalkozásfejlesztési források befogadásához. A
Közalapítvány vállalkozásfejlesztési tevékenységének két alappillére van, az egyik az
innovatív vállalkozásfejlesztés, a másik a non-pofit mikre-finanszírozás .
A Közalapítvány a non-profit mikre-finanszírozási tevékenysége körében mikrohitel
programokat működtet, melyek keretében kisösszegű (tízmillió forint alatti) kölcsönöket nyújt
mikrovállalkozások részére.
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatok Mötv. 13. § (1) bekezdésének 13.
pontja szerinti és a Fővárosi Önkormányzat Mötv. 23. § (4) bekezdés 15. pontja szerinti
gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatához kapcsolódva a kerületi vállalkozásfejlesztést,
valamint annak elősegítését és előmozdítását önként vállalt feladatként, kiemelt jelentőségű
stratégiai területként kezeli.
A Közalapítvány által meghirdetett „Budapesti Mikrohitel Program" elnevezésű hitelprogram
a kerület mikrovállakozásainak lehetőséget biztosít a hosszú távú mentorálással kombinált
kisösszegű kölcsönök elérésére, amelyek segítségével a kerület mikrovállalkozásai
megvalósíthatják hosszabb, illetve rövidebb távú céljaikat, életképesebbé válhatnak, továbbá
alkalmassá válhatnak a far-profit finanszírozási szolgáltatások igénybevételére.
A kerület mikrovállalkozásai az online és offline kommunikációs csatornán keresztül
megismerhetik a számukra megfelelő vállalkozásfejlesztési desk szolgáltatásokat és egyben
a Közalapítvány által biztosított Mikrohitel programjait is.
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A fentiek alapján, valamint a Közalapítvány kuratóriumi elnökének megkeresésére az
Önkormányzat lehetőséget szeretne biztosítani együttműködési megállapodás megkötésével
a kerületi mikre-, kis- és közepes méretű vállalkozások gazdasági életének fellendítésére,
melynek célja a rendelkezésre álló személyi, illetve tárgyi feltételek igénybevétele mellett,
vállalkozásfejlesztési desk pont létesítése.

Az Önkormányzat és a Közalapítvány között létrejövő együttműködési megállapodás feltételt
teremt a jövőre nézve a kerületi mikrovállalkozások gazdasági célú fellendítésére és így a
kerületi mikrovállalkozásokat is sújtó világjárvány okozta gazdasági deficitet mérsékelni tudja.
Az együttműködés céljának megvalósulása - azaz a Közalapítvány által biztosított
hitelprogramok megismertetése, mikrofinanszírozás megvalósulása és a vállalkozásfejlesztési
desk pont létesítése - érdekében indokolt és szükséges az együttműködési megállapodás
megkötése.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Budapest, 2021 . november
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Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely,
Újpalota Önkormányzata a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal (1072
Budapest, Rákóczi út 18.) együttműködési megállapodást köt a(z) ... ../. ..... .-....... ./2021 . ikt.
számú előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a Polgármestert az
együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2021 . november 25. (elfogadásra)
2021 . december 15. (a megállapodás aláírására)

Jogszabályi hivatkozások:
- 2011 . évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontja
-2011 . évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 15. pontja

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!
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Szerződés száma: 635/2021 .
Ügyiratszám: 1/204-3/2021
Té mafelelős: Polgármesteri Kabinet
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

EGYÜTTMŰKÖDÉSI

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat
(1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.)
adószáma: 15735784-2-42
ÁHTI azonosító: 745345
számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15515005
képviseli: Cserdiné Németh Angéla polgármester,
(továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
(1072 Budapest, Rákóczi út 18.)
adószám: 18052851-2-42
nyilvántartási szám: 01 -01-0004252
képviseli: llyés Márton kuratóriumi elnök
(továbbiakban: Közalapítvány, a továbbiakban együtt: Felek) között, az alulírott helyen és
feltételekkel.

időben ,

a

következő

Preambulum
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 15.
pontja értelmében a Fővárosi Önkormányzat feladata különösen a gazdaságszervezéssel és
fejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása. A Közalapítvány a Budapest Főváros Közgyűlése által
1993-ban létrehozott olyan szervezet, mely hozzájárul a Főváros gazdaságfejlesztési programjaiban
megfogalmazott célok megvalósításához. E tevékenysége ellátása körében fel adata többek között
megteremteni a Főváros gazdaságfejlesztésében érdekelt szereplők közötti együttműködést, segíteni a
mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások létrejöttét, működését, intézményes keretet teremteni a
különböző vállalkozásfejlesztési források befogadásához. A Közalap itvány vállalkozásfejlesztési
tevékenységének két pillére az innovatív vállalkozásfejlesztés és a non-profit mikrofinanszírozás. Nonprofit mikrofinanszírozási tevékenysége körében a Közalapítvány mikrohitel programokat működtet,
melyek keretében kisösszegű (10 millió Ft alatti) kölcsönöket nyújt mikrovállalkozások részére.
Budapest Főváros XV. Kerü let Önkormányzatának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontja alapján feladat- és hatáskörébe tartozik a
gazdaságszervezés elősegítése, amelynek keretén belül az Önkormányzat önként vállalt feladatként a
vállalkozásfejlesztést stratégiai jelentőségű területként kezeli, amely küldetését egyes szakpolitikáin túl
a Közalapítvánnyal közösen kialakított partnerségi együttműködéssel is elő kívánja segíteni (a
továbbiakban: Együttműködés).
Fentiekre tekintettel a Felek a ... ök. számú képviselő-testületi határozat felhatalmazása alapján az
alábbi megállapodást kötik.

1.

A

szerződés

tárgya

1. Az Önkormányzat célja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 13. pontja alapján feladat- és hatáskörébe tartozó
gazdaságszervezést e lősegítő tevékenységét az Együttműködés kialakítása és működtetése
által megvalósítsa. Ennek keretében elkötelezett aziránt, hogy a Közalapítvány
gazdaságfejlesztési tevékenységét - különös tekintettel a Közalapítvány által működtetett
mikrohitel programokra - a területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozásokkal
megismertesse. Az Önkormányzat ezen célja megvalósításában támaszkodik a Közalapítvány
vállalkozásfejlesztésben és mikrofinanszírozásban kialakított közel 30 éves tapasztalatára.

2.

A Közalapítvány célja, hogy a vállalkozásfejlesztési tevékenységét közvetlenül a budapesti
mikro-, kis- és középvállalkozások működési környezetéhez irányítsa. Ezen célja
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megvalósftásában a Közalap ftvány támaszkodik az Önkormányzat helyi vállalkozások
szervezésében, elérésében kialakftott gyakorlatára.
3. A Felek közös meggyőződése, hogy az Együttműködés nyomán versenyképesebb,
hatékonyabb, tudáson és innováción alapuló gazdasági élet fejlődik ki Budapest Főváros XV.
kerületében. Vállalják, hogy az ezt célzó együttműködésük gyakorlati eredményei Budapest
Főváros és az Önkormányzat vállalkozásfejlesztési feladatai végrehajtását szolgálják.
4. A Felek közötti Együttműködés fókuszában a Közalapítvány mikrofinanszfrozási szolgáltatása
áll, továbbá ennek eljuttatása a XV. kerületi mikrovállalkozások részére. A mikrofinanszírozás
egy vállalkozásfejlesztési tanácsadással, és hosszútávú mentorálással kombinált kisösszegű
kölcsön, melynek segftségével a mikrovállalkozások megvalósfthatják hosszabb, illetve
rövidebb távú céljaikat, életképesebbé válhatnak, továbbá alkalmassá válhatnak a for-profit
finanszfrozási szolgáltatások igénybevételére.

Az Együttműködés keretében az Önkormányzat vállalja, hogy

II.
1.

Kialakftja a vállalkozásfejlesztési desk működtetésének személyi és tárgyi feltételeit. Ennek
keretében kapcsolattartót jelöl ki, akivel a program működtetése kapcsán a Közalapítvány
kijelölt munkatársa tarthatja a kapcsolatot.

2. Elkötelezett módon közvetfti a XV. kerületi mikrovállalkozások felé a Közalapftvány mikrohitel
programjait.
3. Ügyfélforgalomra nyitva álló helyiségeiben elhelyezi a Közalapftvány mikrohitel programjait
népszerűsftő kommunikációs eszközöket.
4. Online és offline kommunikációs csatornáin megismerteti és elérhetővé teszi a XV. kerületi
mikrovállalkozások számára a Közalapftvány mikrohitel programjait.

Az Együttműködés keretében a Közalapítvány vállalja, hogy

Ill.

1. Az Önkormányzat által
mentorálásban részesfti.

kijelölt

munkatársakat megfelelő

képzésben , és folyamatos

2. A vállalkozásfejlesztési desk működtetése során az Önkormányzat által ajánlott ügyfelek
részére mentorálási tevékenységet nyújt, valamint felkészfti őket a Budapest Mikrohitel
Programban történ ő részvételre.
3. A vállalkozásfejlesztési desk működtetése során befogadott mikrohiteleket soron kfvül elbírálja,
és a döntésről az Önkormányzatot értesíti.
4. Biztosftja a Budapesti Mikrohitel Program XV. kerületi mikrovállalkozások által történő
megismerését elősegítő terméklefrásokat, szóróanyagokat.
5. Az Önkormányzat rendezvényein részt vesz, felkérések esetén előadásokat tart a Budapest
Mikrohitel Program - Budapest XV. kerületi mikrovállalkozások által történő megismerésének
érdekében.

IV.

Záró rendelkezések
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1. A megállapodás az aláírás napján lép hatályba és határozatlan idöre szól.

2. A Felek jelen megállapodást kizárólag frásban módosíthatják, a Megállapodást bármelyik fél
indoklás nélkül egy hónapos felmondással megszüntetheti.

3. A vállalások tekintetében a Felek képviselöi rendszeresen értékelik az
tapasztalatait.

együttműködés

4. A megállapodásban foglaltak teljesülését bármelyik aláíró fél kezdeményezésére, személyes
találkozó keretében áttekintik, értékelik.

5. A felek az együttműködési megállapodás végrehajtása érdekében kapcsolattartó személyeket
jelölnek ki. A kapcsolattartó személyek egyben az együttműködés szakmai felelöse i is. A
konkrét kapcsolattartásra az Önkormányzat részéröl Hudák Tamás fövárosi ügyekért felelős
polgármesteri referenst, mfg a Közalapftvány részéröl Sobor-Baranyay Boglárka
mikrofinanszírozási igazgatót jelölik ki.

6. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény rendelkezései
az irányadók.

Budapest, 2021 . . „

„ . .„

„ . „ . „ . „ .. „ „ .. „

Budapest, 2021 .

„ .

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata
képviseli: Cserdiné Németh Angéla polgármester

„ . „ . „ . „ . .„

„ . „ . „. „ . . „. „

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
képviseli: llyés Márton kuratóriumi elnök

Ellenjegyzem
Budapest, 2021 . november „„ ."
dr. Filipsz Andrea
jegyzö

Pénzügyileg ellenjegyzem
Budapest, 2021 . november „„."
Sándor Erika
Közgazdasági Föosztályvezetö

Kapják:

Közalapitvány/1 pld./, Közgazdasági

Főosztá ly

/ 1 pid/,

Jegyzői

Iroda /2 pid/ Polgáílllesteri Kabinet. / 1 pid/
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