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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 2021. augusztus 17-i rendkívüli nyilvános ülésére 

 
 

Tárgy:  Dönés a Tapolcai Mikrovállalkozások Kamattámogatási 
Programjának 2022-2023. években történő folytatásáról 

 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
 
Előkészítette: Puskás Ákos alpolgármester 

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda  
Parapatics Tamás irodavezető 
 

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság 
   Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbb a 2017. május 5-én 
tartott nyilvános ülésén tárgyalt a Tapolcai Mikrovállalkozások Kamattámogatási 
Programjáról. 
 
Az ülésen hozott 59/2017. (V.5.) számú határozattal Tapolca Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete a Tapolcai Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programjának (a 
továbbiakban: TMKP) végrehajtása érdekében, az annak keretein belül létrejött 
hitelügyletek kamattámogatására támogatási szerződést kötött a Regionális 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal (a továbbiakban: RVA). A TMKP keretében a 
Tapolcán székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikrovállalkozások juthatnak 
kamattámogatáshoz.  
  
A Képviselő-testület a 60/2017. (V.5.) számú határozata szerint a TMKP 
megvalósításának érdekében Tapolca Város Önkormányzata kötelezettséget vállalt arra, 
hogy a 2018-2021. évekre a mindenkori költségvetésében évente 5.000 eFt-ot különít el a 
TMKP megvalósítására.  
 
A 61/2017. (V.5.) képviselő-testületi határozat előírja, hogy az RVA az alapító okiratában 
foglaltak, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni a TMKP 
megvalósításához biztosított támogatás cél szerinti felhasználásáról, valamint a 
végrehajtás során a megfelelő garanciális feltételek biztosításáról. 
 
A Képviselő-testület a 62/2017. (V.5.) határozatával felhatalmazta a Polgármestert a 
Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal (8200 Veszprém, Komakút tér 3.) 
a mikrovállalkozások kamattámogatási programja tárgyában kötendő támogatási 
szerződés aláírására.  
A szerződés létrejött, 2 mikrovállalkozás élt a lehetőséggel, a vállalkozói érdeklődés 
folyamatos. 
 



Tapolca Város Önkormányzata továbbra is kiemelt céljának tekinti a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. pontja szerinti 
gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatok hatáskörében és mindenkori lehetőségei 
szerinti ellátását. Az Önkormányzat ezen célkitűzése megfogalmazódik „Tapolca Város 
Önkormányzata Gazdasági Programja 2015-2019” című, 2020. évben felülvizsgált alap 
stratégiai dokumentumában is. Ennek megvalósítását szolgálhatja a Székesfehérvári 
Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal együttműködésben megvalósítandó 
Tapolcai Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja. 
 
A mikrofinanszírozás pár évtizeddel ezelőtt kapott lendületet a világban. Alapvető célja, 
hogy a pénzügyi szektor szolgáltatásaiból nem, vagy csak igen korlátozottan részesülő, 
jellemzően kis létszámmal működő vállalkozások számára nyújtson kielégítő minőségű 
szolgáltatásokat, elsősorban kisösszegű hiteleket. 
 
Az önkormányzat számára a tapolcai gazdaság mikrovállalkozási szegmense fontos 
partner. A szektor foglalkoztatási stabilitásának biztosítása, a működés biztonsága és a 
fejlesztési, beruházási lehetőségek bővítése érdekében ezen önkormányzati programmal 
továbbra is segítséget kívánunk nyújtani mikrovállalkozások számára.  
 
A mikrovállalkozások finanszírozásában az RVA több évtizedes tapasztalattal 
rendelkezik, így a piacot és az érintett szektort is jól ismeri.  
 
Fentiekre figyelemmel javaslom, hogy 2022-2023. évekre vonatkozóan biztosítsunk 
2.000 – 2.000 eFt-os keretösszeget az Alapítvány által kidolgozott „Újraindítási 
Mikrohitel” konstrukció bevezetésére a TMKP keretében létrejött hitelügyeletek 
kamattámogatására.  
Az előterjesztés 1. számú mellékletet tartalmazza az RVA termékismertetőjét.  
 
A korábbi kamattámogatásos konstrukcióhoz képest az új mikrohitel konstrukció 
lehetővé tenné a Tapolcai telephellyel rendelkező vállalkozók számára, hogy még 
kedvezőbb feltételekkel jussanak forrásokhoz az elkövetkezendő időszakban: 
 

- A türelmi időt 1 évre növelnék (ez idő alatt az Önkormányzat továbbra is 
biztosítaná a 4%-os kamattámogatást); 

- Az ügyfél által fizetendő kamatot az igénylést követő első évben 0%-ban 
határoznák meg, majd az azt követő évek során a már eddigiekben is bevezetett 
2,5%-os kamatozásra térnének át; 

- A maximális hitelösszeget 5 millió forintban limitálnák; 
- Kezdő vállalkozók számára is elérhetővé tennék a konstrukciót; 
- Nem kötnék ágazati besoroláshoz, árbevételhez az igénylést. 

 
A konstrukció megfelelő mértékben tudná támogatni azokat a vállalkozókat, akik nem 
férnek hozzá a jelenleg elérhető finanszírozási konstrukciókhoz.  

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni, és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 

                         HATÁROZATI JAVASLAT 
 

       I. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 
pontja szerinti gazdaságszervezéssel kapcsolatos közfeladata 



ellátása körében folytatja a Tapolcai Mikrovállalkozások 
Kamattámogatási Programját (továbbiakban: TMKP) 
„Újrakezdési Mikrohitel” elnevezéssel a 2022. január 1. - 2023. 
december 31. napja közötti időszakra, melyet a Regionális 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (továbbiakban: RVA) 
közreműködésével hajt végre.  

        
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TMKP 
végrehajtása érdekében, az annak keretein belül létrejött 
hitelügyletek kamattámogatására támogatási szerződést köt az 
RVA-val. A TMKP keretében a Tapolcán székhellyel vagy 
telephellyel rendelkező mikrovállalkozások juthatnak 
kamattámogatáshoz. 

     
A TMKP megvalósításának fedezetére Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete előzetes kötelezettséget vállal 
akként, hogy a 2022-2023. évekre a mindenkori költségvetésben 
évente 2.000-2.000 eFt-ot különít el a TMKP megvalósítására. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó 
támogatási szerződés aláírására. 
 

 Határidő:  azonnal, illetve 2023. december 31. 
 Felelős:  polgármester 

 
 
                   II. 
 
RVA kötelezettséget vállal arra, hogy az alapító okiratában 
foglaltak, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik 
a TMKP megvalósításához biztosított támogatás cél szerinti 
felhasználásról, valamint a végrehajtás során a megfelelő 
garanciális feltételek biztosításáról. 

  
                       

 
 

       
 
 
Tapolca, 2021. augusztus 13. 
 
 
  
 Dobó Zoltán 
 polgármester  
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