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JAVASLAT 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Önkormányzati 

Szekciójába történő belépésre  

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatott arról, hogy 

2015. május 7-én újjáalakult az Önkormányzati Szekciója.  

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az Önkormányzati 

Szekciójának elsődleges feladata egy olyan gazdaságfejlesztési együttműködés létrehozása, 

mely által szinkronba kerülnek, találkoznak a befektetetői, vállalkozói igények, valamint az 

önkormányzatok által jelenleg, illetve a jövőben kínált gazdasági lehetőségek.  

 

Az Önkormányzati szekció által a tagjai részére nyújtott szolgáltatásokról szóló tájékoztatót a 

melléklet tartalmazza.  

X - 
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Az Önkormányzati Szekció elnökségének döntése alapján a tagok kizárólag a BOKIK felé 

pártoló tagsági díj fizetésére kötelezettek, melynek éves díja – a települések lélekszámától 

függetlenül – 10.000,- Ft/év, egyéb pénzügyi kötelezettség a tagokat nem terheli. 

 

Az Önkormányzati szekcióhoz történő csatlakozás önkéntes, egy belépési nyilatkozat, 

valamint a belépésről szóló Képviselő-testületi döntés megküldésével kell a tagfelvételt 

kezdeményezni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a belépést támogatni, a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 
 

 

Felsőzsolca, 2015. december 16. 

 

        Dr. Tóth Lajos  

          polgármester 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Önkormányzati 

Szekciójába történő belépés  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Önkormányzati Szekciójához és vállalja 

a 10.000 Ft/év tagsági díj megfizetését. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a belépési nyilatkozat és a szükséges dokumentumok 

megküldésével kezdeményezze a tagfelvételt. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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Melléklet 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által nyújtandó 

szolgáltatások az Önkormányzati szekció tagjai részére 

 

 

 

A gazdaságfejlesztés célrendszerével összhangban van egy modern, új típusú, a gazdasági és 

társadalmi kihívásoknak megfelelő önkormányzati gondolkodás.  

Az ezzel járó feladatok megkövetelnek a településvezetőktől egy az egész település 

vonatkozásában, a társadalmi és gazdasági folyamatokat települési szinten összefüggésében 

kezelő szemléletet, melynek központi eleme a helyi gazdasági folyamatok közvetett vagy 

közvetlen élénkítése, valamint a folyamatos kapcsolattartás a gazdaság helyi szereplőivel és 

az ezeket tömörítő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával.  

Az önkormányzatok településfejlesztési funkciójának erősítéséhez tudatos jövőépítésre van 

szükség és egy vállalkozásbarát, befektetésre ösztönző gazdasági hátteret kell biztosítani, 

illetve minden lehetőséget megteremteni ahhoz, hogy termelőegységek, munkahelyek 

létesüljenek a településen. 

 

Mindezen célok elérését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az 

Önkormányzati Szekció révén kívánja elősegíteni, melynek elsődleges feladata egy olyan 

gazdaságfejlesztési együttműködés létrehozása, mely által szinkronba kerülnek, találkoznak a 

befektetői, vállalkozói igények, valamint az önkormányzatok által jelenleg, illetve a jövőben 

kínált gazdaságfejlesztési lehetőségek. 

  

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az Önkormányzati Szekció 

tagjai számára az alábbi szolgáltatások nyújtásával segíti:  

 

- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara havonta megjelenő 

lapjának, a Gazdasági Iránytűnek, illetve a kamara elektronikus hírlevelének a szekció 

tagjai számára történő eljuttatása, melyekből az önkormányzatok is értesülhetnek a 

vállalkozásaikat érintő fontos információkról, rendezvényekről 

- Az önkormányzati szekció tagjai részt vehetnek a kamara különféle rendezvényein, 

fórumain, konferenciáin – gazdasági, külgazdasági, szakképzési, jogi, hatósági és 

egyéb rendezvények – díjmentesen, illetve a kamarai tagok számára megállapított 

kedvezményes díjakon 

- Adatbázis létrehozása az önkormányzati befektetési, gazdaságfejlesztési 

lehetőségekről, melyek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

honlapján (www.bokik.hu) közzétételre kerülnek egy erre a célra kialakított internetes 

felületen 

- Gazdaságfejlesztési jó gyakorlatok felkutatása, bemutatása, adaptálása 

- A gazdaságfejlesztés, befektetés ösztönzés és munkahelyteremtés feladatainak 

megoldásában szükséges a külgazdasági, külpiaci kapcsolatok felhasználása is, 

beleértve a külföldön már sikeressé vált jó gyakorlatok megismerését és hazai 

környezetben történő adaptálását is 

- Közfoglalkoztatási modellek, jó gyakorlatok összegyűjtése, adaptálása, elősegítve 

ezzel a versenyszférába történő átmenetet, az ehhez kapcsolódó gazdasági és jogi 

háttér harmonizálása 

- A vállalkozói szférában megjelenő gazdaságfejlesztési tervek, igények megismerése, 

közvetítése az önkormányzatokhoz 

http://www.bokik.hu/
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- A fenti feladatok támogatása céljából fórumok, konferenciák szervezése az 

önkormányzatok és a területükön található vállalkozások közös részvételével 

- Az önkormányzatok, projektgazdák felkészítése a befektetők fogadására: 

tárgyalások előkészítése, információnyújtás, tanácsadás, települések önkormányzatait 

befektetők fogadására felkészítő képzések szervezése, programok, konferenciák 

szervezése 

- Promóció: információnyújtás a térség üzleti lehetőségeiről, gazdasági mutatóiról és 

eredményeiről, külföldi bemutatkozási lehetőségek szervezése 

- Tanácsadás közbeszerzési pályázatok kiírásával és lebonyolításával kapcsolatosan 

annak érdekében, hogy azokon a helyi vállalkozások sikeresebben szerepelhessenek 

- Tanácsadás a helyi adók kialakításával kapcsolatban a vállalkozások érdekvédelmének 

céljából 

- A kamara szolgáltatásainak bemutatása egy-egy térség önkormányzatainak 

segítségével az adott területen tevékenykedő vállalkozások számára a kamarai 

szolgáltatások jobb megismerése és kihasználása céljából (külgazdasági, nemzetközi 

munka, szakképzési feladatok, Széchenyi kártya igénybevétele, tanácsadás jogi és 

hatósági területeken) 

 

 


