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NÓGRÁD MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNNYAL EGYÜTTMŰKÖDÉS 
LEHETŐSÉGE 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. március 31-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Balla Mihály képviselő javaslatára, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány gesztorálásával 
lehetőség nyílhat a helyi kis- és középvállalkozások (továbbiakban KKV-k) számára kamatmen-
tes hitel biztosítására. (Az e-mailban megfogalmazottakkal ellentétben együttműködési terveze-
tet nem kaptunk.) 
 
Az együttműködés lényege az lenne, hogy a  KKV-k, kb. 5-10 vállalkozás éves szinten kb. 50 
millió forintos kamatmentes hitelhez juthatnának. A hitelt igénybe vevőkre az önkormányzat 
tehetne javaslatot. Az 50 millió forint hitel éves 3,9 %-os kamatát, 1.950.000 Ft-ot az önkor-
mányzat biztosítja az Alapítványnak együttműködési megállapodás célhoz kötött pénzeszköz 
átadása jogcímen.  
 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. március 20.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  
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3. Jogszabályi háttér:  

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet  
 

22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 
h)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 

Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi 
jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás 
aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,   

 

4. Határozati javaslat 

 
„A” változat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2017. (III.31.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvánnyal együttműködés lehetőségéről szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a kis- és középvállalkozások támogatása érdekében az együttműködéshez 
elvi hozzájárulását adja.  
 
Az együttműködésről megállapodás-tervezetet elő kell terjeszteni.  
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

 
„B” változat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2017. (III.31.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvánnyal együttműködés lehetőségéről szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület az együttműködést nem támogatja.  
 
Határidő: 2017. április 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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From: Varga Béla [mailto:vargabela@nmrva.hu]  
Sent: Friday, March 10, 2017 11:47 AM 
To: titkarsag@retsag.hu 
Subject: NMRVA 0 % HITEL Kamattámogatás - Rétság Város 
 
TISZTELT  POLGÁRMESTER ÚR, 
KEDVES FERENC ! 
  
Megbeszélésünkre hivatkozva, ezúton küldöm Rétság város Önkormányzata és az 
NMRVA által közösen kidolgozott projekt (a város által javasolt-támogatott helyi KKV-k részére 
történő 0 % kamattámogatású MIKROHITEL konstrukció) együttműködési tervezetét! 
  
A projekt márciusban sikeresen rajtolt Balassagyarmat városában a MVA (Magyar Vállal-
kozásfejlesztési Alapítvány) gesztorálásával. 
  
Rövid lényeg: 
  
Balla Mihály  Képviselő úr  javaslatára  szeretnénk Rétság várossal is közösen a projektet 
indítani  a nógrádi, üzletileg életképes KKV-k segítését azon városokban  ahol fontos a 
gazdaságfejlesztés és a helyi mikro és kisvállalkozások támogatása! 
   
1. Rétság város Önkormányzata a munkahelyteremtő és gazdaságélénkítő, ösztönző 
programjában  a helyi Mikro vállalkozásokat KKV-kat is kívánja támogatni 0 % kamatmen-
tes hitellel, amelyet az NMRVA (Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány) 
folyósít, bonyolít a Helyi Mikrohitel Alap (HMA) szabályzata szerint! 
  
2. Az NMRVA biztosítja indulásként a MIKROHITEL keretet 50 millió 
Ft/év nagyságrendben (amely lehet később nagyobb összeg is), ez a tapasztalatok alap-
ján kb. 5-10 mikrovállalkozás támogatása évente! 
  
3. Rétság város önkormányzata az általa javasolt, támogatni kívánt KKV-k részére bizto-
sítja évi 50 millió Ft Mikrohitel keret kamatát – a HMA jelenlegi rendelkezései szerint, ami 
3,9 %, azaz 1.950.000 Ft/év – önkormányzati határozat formájában.  
 
 
Az NMRVA előzetesen a HVK szabályzata alapján bevizsgálja a kérelmeket. 
Az éves keretösszeget az Önkormányzat (a bevett gyakorlat szerint a befizetett helyi iparűzési 
adó terhére) az NMRVA részére, erre a célra elkülönített számlára utalja – „Együtt működési 
megállapodás célhoz kötött pénzeszköz átadása” alapján! 
  
4. A program szakmai részét az NMRVA előkészíti – mellékeli a  kidolgozott biankó tervezetet. 

1. - Kompletten projekt bonyolítás,  kamattámogatás kezelése (elkülönített számlán való 
tartás) 

2. Helyi vállalkozók közvetítése az önkormányzat által jóváhagyottan 
3. Alapítvány által mikrohitel előterjesztése bizottság részére 
4. Szerződéskötés 
5. Tőketörlesztések figyelemmel kísérése 
6. Törlesztőrészlet kamattartalmának átvezetése elkülönített számláról 
7. Kapcsolattartás az önkormányzattal, jelentés küldése a megállapodás szerint 

  
Dedikált ügyintézővel bonyolítjuk az adminisztrációs részt, így a város részéről ez nem igényel 
létszámot. 
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(mindösszesen a városvezetés által javasolt, kedvezményes 0 % támogatott Mikrohitelt igénylő 
cégek neveit szükséges e-mail útján megküldeni az NMRVA részére, amelyeket előminősítünk.) 
  
5. A város vezetése és Képviselő Úr közös sajtótájékoztatón népszerűsíti-promotálja a 
meghatározott sablon szerint (helyi újság,  M1 stb.) a 0 % HITELT a helyi vállalkozások 
részére (tervezetet mellékeljük), amellyel segíti-erősíti a helyi KKV-k iránti elkötelezettsé-
get, a helyi gazdaságfejlesztést és a városi indentitást! 
  
Amennyiben bármilyen kérdés merül fel, a személyes egyeztetés kapcsán állok rendelkezésre. 
 
Üdvözlettel, 
 
Varga Béla 
ügyvezetö 
 
Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
Cím: H-3100 Salgótarján, Mártírok út 1. 
E-mail: vargabela@nmrva.hu 
Telefon: +3632520301, +36203332741 
www.nmrva.hu 

  
 Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt! Before printing, think about 

ENVIRONMENTAL responsibility. 
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RRééttssáágg  
vváárrooss  ttáámmooggaattáássáávvaall  

  
HHIITTEELLLLEEHHEETTŐŐSSÉÉGG  

MMIIKKRROOVVÁÁLLLLAALLKKOOZZÁÁSSOOKKNNAAKK  
 
 

Beruházásra és fejlesztésre, kezdő  
egyéni vagy társas vállalkozásoknak is. 

 

AA  hhiitteell  üüggyylleettii  kkaammaattaa  00%%  
 
 

- Maximális összeg: 10 millió Ft 
- Maximális futamidő: 10 év  
- Türelmi idő: max. 12 hónap 
- 0%-os önerővel,  

előfinanszírozás mellett 
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- Kezdő vállalkozásoknak is 
 
 GGyyoorrss  üüggyyiinnttéézzééss,,  mmaaxx..  33  hhéétteenn  bbeellüüll  ddöönnttééss!!  

 
Elérhetőségeink: 

Rétság Város Önkormányzata 
Referens: ??? 
Telefon: ??? 

 


