VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE
HATÁROZAT

Szám: 47/2019. (IX. 26.) MÖK határozat
Tárgy: A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadása
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése – mint a megyei önkormányzatok
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat
egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (8)
bekezdése alapján meghozott, a megyei vállalkozásfejlesztési alapítványokban gyakorolt
alapítói jogok megyei önkormányzatok részére történő átadásáról szóló 1170/2014. (III. 26.)
Korm. határozat értelmében a megyei vállalkozásfejlesztési alapítványokban fennálló és az
államot megillető alapítói jogok gyakorlására kijelölt szerv – az alábbi határozatot hozta:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Veszprém Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány”-nak a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét
képező, „Összefoglaló tájékoztató a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
helyzetéről” című alapítványi beszámolóját elfogadja.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a határozatban
foglaltakról az érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

2019. október 10.
Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Polgárdy Imre s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A kiadmány hiteléül:

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző
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20J.8. augusztus 24-i keltezéssel ,,Ósszefogloló tójékoztató o Veszprém Megyei Vóllalkozósfejlesztési
Alapítvóny helyzetér l - 2078'címen a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány vezetése átfogó
helyzetképet mutatott be Veszprém Megye Önkormányzata Kózgy lése számára az alapítvány helyzetér l.
A tájékoztatóban foglalt információk fontossága és aktualitása okán a dokumentum a jelen tájékoztató
elválaszthatatla n mellékletét képezi.

2. AzAlapíWány pénztigyi és mííktrdésifenntarthatósága
2018-as osszefoglaló tájékoztatóból látható, hogy az Alapítvány pénzügyi fenntarthatósága jelent s
kihívást jelent annak rossz hitelportfóliója, a megváltozott társadalmi és gazdasági kornyezet és a jelenleg

A

elérhet egyetlen országos program,

az Országos Mikrohitel Program rugalmatlansága miatt.

A megyei és f városi vállalkozásfejlesztési alapítványokat a kilencvenes évek elején hozták létre azzal a
céllal, hogy a Phare program segítségéveljelent s részt vállaljanak a magyarországi gazdasági
rendszerváltás lebonyolításában. Az alapítványok deklaráltan az Európai Kozosségek és a Magyar Kormány
vállalkozásfejlesztési programjának megvalósítói voltak. A tobb mint 28 éwel ezel tt kit zott célok

tobbségében megvalósultak. A megmaradt legfontosabb tevékenységek,amelyek valós és jelent s
társadalmi igényt tudnak kielégíteni, és csak a vállalkozásfejlesztési alapítványok láthatják el, a non-profit
mikrohitelezés és az ehhez kapcsolódó mentorálás, tanácsadás és í.izletfejlesztési szolgáltatások. A valódi
vállalkozói igények szerinti mikrohitelezésre fordítható források sz kossége, az alacsony kamatok, valamint
az, hogy már nincsen a Magyar Kormánynak a vállalkozásfejlesztési hálózat számára dedikált programja
jelent sen rontja a vállalkozásfejlesztési alapítványok fenntarthatóságának feltételeit. Ezért már tobb
vállalkozásfejlesztési alapítvány megsz nt, vagy egyáltalán nem
A miíkodésfenntarthatóságának

m

kodik.

biztosítása szempontjából ezért stratégiai jelent

ség a Veszprém Megyei

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kozott
2017. május 8-án megkotott egyijttm kodési megállapodás.
Ennek értelmében

Az RVA á|tal végzett tevékenységek:
Az RVA biztosítja a VMVA számára a mikrohitelezés szakszer és jogszeríí lebonyolításához az RVA saját
szabályzat rendszere szerint a dontéshozói és szakért i apparátust,

az

RVA-val stratégiai partnerséget kötött vállalkozásokon keresztül a hitelezést kiegészítő
üzletfejlesztési és befektetés-ösztönzési szolgáltatásokat nyújt, valamint ellátja az ügyfélkapcsolatok

menedzselését,
kialakítja a két együttműködő

szervezet egységes arculatát, ehhez külön szerződésben biztosítja a logók

és egyéb arculati elemek használatát (az RVA Group brand felépítése),

közös

weblapot és promóciós termékeket (brosúrák, videó filmek stb.) állít elő és marketing

komm unikációs tevékenységetvégez.

A VMVA által végzett tevékenységek:

Ügyfélszolgálatot tart fenn Veszprémben, melynek fedezi a

m

kodési koltségeit,

finanszírozza az RVA által ellátott egyes feladatok koltségeinek ráes részét,

valamint teljes

Bels

kor

információt biztosít mindezek elvégzéséhez.

szabályzataiban elvégzi mindazokat a módosításokat, amelyek sz[ikségesek ahhoz, hogy
szerz désben leírt egyiittm kodés a gyakorlatban is megvalósuljon, kiemelt figyelemmel
m kroh itelezés le bonyo ításá hoz sz kséges jogosítvá nyok biztosításá ra.
i

a
a

l

A két Alapítvány megállapodott abban, hogy abban az esetben, ha valamely kozos szolgáltatás
mikrohitel program - m kodtetési feltételei indokolttá teszik, kiilon megállapodásban rogzítik annak

-

vagy

koltség

és bevétel megosztási paramétereit.

m

kodtetése jelenleg már nem lenne fenntartható, ezért ez
az egyi.ittm kodés létfontosságri a VMVA számára. Ugyanakkor e|engedhetetlen kiivetelmény a pénziigyi

Az RVA dolgozóinak a munkája nélki.jl a VMVA

fenntarthatóság szempontjábó! az is, hogy az egyiittmííkiidalapítványok a két megyén kíviil, nagyobb
f ldrajzi ter[ileten fejtsék ki tevékenységiiket.Ez els dlegesen a Kiizép-dunántríIi Régió teriilete
(Komárom-Esztergom Megyében már nincsen m kiid vá!lalkozásfejlesztési alapítvány), illetve az egyéb
k rnyez megyék.

A

kés bbiekben ismertetem az Alapítvány saját t kéjévelés a likviditási helyzetével kapcsolatos
változtatásokat, valamint bemutatom az Alapítvány elm lt ]- éves id szakában bekovetkezett változásokat,

z.L"

hzAlapítvámy sa3át

t

n{é$e és flfr frdfrtásfr

heByzete

A tavalyi év tájékoztatójának és a K<izgy lés dontésétfigyelembe véve az idei évben a mérleg korrekciója
megtortént és az Alapítvány saját tulajdon alapja saját t keként került lekonyvelésre.

el

zménye a korábbi tájékoztatónak megfelel en, hogy az Alapítvány az 1990-es évek elején kezdte
meg hitelezési tevékenységéta PHARE mikrohitel program keretén beli.jl. Ehhez az Alapítvány feltételhez
Ennek

kotott céltámogatás formájában, valamínt kamatmentes kolcsonként kapott forrásokat.

A

források

kozvetítéséta Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány látta el egészen 2000-ig, amikor a program véget ért

és a felek elszámoltak egymással. Az MVA-val tortén korábbi jogi egyeztetéseknek megfelel en

a

Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az alapok tulajdonjogát megszerezte, kezel i jogát pedig
átadta az MVA-nak,

A 2000-ben MVA-nak átadott források kezel i jogát 2006-ban visszakapták az alapokat tulajdonló HVK-k.
2006.ban az egyes HVK-k képvisel i klilon-kiJlon megállapodást kotottek az MVA-val az alapok kezel i
jogának visszaadásáról a HVK-k számára és az alapok felettiellen rzésijog biztosításár l az MVA számára.

Ennek a szerződésnek a módosítása, vagy megszűntetése biztosíthatja az Alapítvány további fenntartható

működését. 2019. június ]_2-én kelt levélben jeleztük az MVA kuratóriumának

elnöke felé a szerződés
nem érkezett válasz. Ebből adódik, hogy egyetlen jogi
szerződés felmondása, melyet a jelen tájékoztató
szerint kívánunk megvalósítani. A szerződés felmondását
felhasználására az Alapítvány konszolidációjának, további

módosításának igényét,de erre a mai napig
lehetőségünk az MVA-val 2006-ban kötött
elválaszthatatlan mellékletétképező felmondás
követően megnyílik a lehetőségünk saját alapok
fennta rthatóságá na k és az a lapítói céljai megva lósításá

z.2.

na k

érdekében.

Munkaszervezet

A korábbi tájékoztatónak megfelel en az elmrilt id szakban teljes személyzet cserét hajtottunk végre az
alapítvány munkaszervezeténél. Az j személyzet betanítása a Székesfehérvári Regionális
Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál tortént. Az Alapítvány Kuratóriuma az ügyvezet igazgatói feladatok
ellátásával Vonnák Pétert, a Kuratórium Alelnokét bízta meg, aki ezen feladatait nem alkalmazotti
munkaviszony keretében látja el. Az alapítvány munkaszervezete jelenleg három alkalmazotti
munkaviszonyban álló személyb l áll, Ebb l két személy teljes munkaid ben egy pedig rész munkaid ben
látja el feladatait.

Az alapítvány likviditási helyzetére való tekintettel terveink szerint

2O2O-tól

a

feladatokat egy f

Ligyfélszolgálati munkatárs teljes munkaid ben, illetve egy irodavezet részmunkaid ben látja el.

Az egyéb teend ket a VMVA stratégiai egyi.ittm kod partnerének a
Vá l la l kozásfejlesztési Ala pítvá nyna k a m

u n

katá rsa i látjá k

Székesfehérvári Regionális

e l.

A

koveteléskezelés hatékonysága javította a portfólió mutatókat, azonban az Alapítvány likviditási
helyzetére negatív hatással volt annak havi díjas plusz sikerdíjas koltségei miatt, A beszedett osszegek
nagyrésze nem a likviditást javította, hanem az alapítvány MFB felé fennálló tartozását csokkentette. Ezen
okok miatt a korábbi kovetelés kezel nkkel kotott szerz dés felmondásra keri.jlt. A késedelmes fizetések
kezelése az alkalmazottak és az alapítvány ligyvédje által kerijl megvalósításra. Ezekkel az intézkedésekkel a
személyi jelleg koltségek tovább csokkenthet ek, a jelenleginek kozel a felére.

2.3"

Az

Techmflkaf,-

ó

infnastruktwnáfifrs fe&téteBek

Alapítvány telephelyet bérelt az alapítói jogokat gyakorló Veszprém Megyei Kozgy

Önkormányzatától

lés

a Szeglethy utcai korszerííirodaházban. Az irodahelyiség bérleti díja és kozos koltsége

jelent s kiadásként jelentkezett. Az alapítvány likviditási helyzete és az emiatt kialakított rij szervezeti
strukt ra nem teszi indokolttá a tobb, mint 150 m2-es irodahelyiség bérlését.Ezért az Alapítvány egy
kisebb, 26 m2-es, frekventált helyen elhelyezked (82OO Veszprém, Kossuth L. u. 10. fsz. 2.) irodát bérel
2019, augusztus 1-t l. Az irodabérletifeltételek módosulásának koszonhet en a korábbi 300.000,- Ft korüli
koltség (bérleti díj és rezsi koltség osszesen) ].00.000,- Ft-os nagyságrend havidíjra (bérleti díj és rezsi
koltség osszesen) mérsékldott.

3

l

Az alapítvány informatikai- technikai hátterét a korábbi technológiai fejlesztéseknek köszönhetően nem
kellett megújítani,a költség optimalizálás érdekében az alvállalkozói és bérleti szerződések optimalizálása
megvalósításra került.

2.4.

Hitelezési eliárások

A hitelezési eljárásokhoz kapcsolódóan bevezetett új szerződésminták, on-line hiteligénylésés on-line
hitelbírálat jelentős mértékben javítja az ügyletek gördülékeny lebonyolítását és segíti az ügyfelek
elégedettségének növelését.

A meglévő ügyfélkör segítéseés ösztönzése érdekében régiós kampányt folytatott az Alapítvány, melynek
része volt az RVA Group VlP Klub létrehozása, és jelentős kedvezmények biztosítása a kiemelt ügyfelek
számára, akik nem rendelkeztek 30 napnál hosszabb késedelemmel a hitelvisszafizetése során. Ateljesség
igénye nélkül néhány kedvezmény az elmúlt időszakból:

o
o

A 2019. június 30-ig benyújtott új hiteligénylések esetén a kö4egyzői díj so%-át, maximum 50.000
Ft mértékig visszatérítettük;
Magyarországon egyedülálló hitelkonstrukciót indítottunk ingatlanfedezet nélkül (bővebb
információ:

o
o
o
o

)

Kedvező hitellehetőséget kínálunk akár 10 éves futamidővel, végig fix, biztonságos 3,9%-os
kamattal.

Akár 20% kedvezmény az üzletfejlesztési szolgáltatásaink árából az igénybe vett szolgáltatás
értékétőlfüggően.
Dümentes személyes és telefonos tanácsadás vállalkozásfejlesztési területen.

RvA Group vlp klub tagság: online tanácsadás, tapasztalatcsere, kölcsönös

hozzáf éréstematizá lt workshop

a

segítségnyújtás,

nyagokhoz.

weboldal, ahol az
A hitelezési eljárásrendet javította továbbá, hogy kialakításra került a
ügyfelek közérthető módon áttekinthetik az Alapítvány által kínált hitelkonstrukciókat, kalkulálhatnak azok
költségeivel, időpontot foglalhatnak, személyre szabott tájékoztatást kérhetnek és beadhatják a hitel
igényüket on-line.

2.5.

Tevékenységek- szolgáltaüísok

Az elmúlt időszakban a legfőbb tevékenységünk a szervezet likviditásának menedzselése mellett

a

mikrohitelezés újbóli felfuttatása volt. Annak érdekében, hogy a helyi vállalkozók megismerjék az újonnan
bevezetett hitel lehetőségeket és a helyi alapból történő hitelnyújtást felélénkítsük,az alábbi
tevé kenységeket végeztü k:

-

videó interjúkat készítettünk az Alapítvány ügyfeleivel;
társadalmi hatás felmérést készítettünk az ügyfélkörben;
személyes látogatások alkalmával mértük fel ügyfélkörünk igényeit, ismertettük megújult
szolgáltatásainkat és segítettünk nekik a fejlődésben;

direkt e-mail és postai levél kampányt alkalmaztunk, ajándékkal jutalmaztuk kiemelt ügyfeleinket;
RVA Group VlP Klubot alakítottunk ki a kiemelt ügyfélkör számára kedvező lehetőségekkel;

videó kampányt készítettünk a Tapolca Város Önkormányzatának támogatásával megvalósuló
kamattámogatásos konstrukcióról, melyet a
hirdetést jelenítettünk meg Tapolca városi újságában;

a

szakmailag támogattuk

partner

kialakítottuk

a

oldalon vezettünk ki;

ingyenes gazdasági ismeretterjesztő magazint és a

oldalt;

központi oldalt, bevezettük az on-line időpont foglalást, a személyre
on-line szabott hiteligényléslehetőségét és az on-line hitel benyújtás lehetőségét;
megbeszélést kezdeményeztünk Porga Gyulával, Veszprém Megyei Jogú Város polgármesterével és

Sövényházi Balázzsal, Nemesvámos polgármesterével egy új, kamattámogatásos hitelkonstrukció
beindításával kapcsolatban, a Tapolca városban megvalósuló program mintájára.

2"6.

Ftitetportfonió

Az alapítvány által kihelyezett kozvetített és saját forrásri hitelállománya az alábbiak szerint alakult.
2oL5.L2.3L

kintlév ség Ft

2ot6.L2.3L

20L7.L2.3t

2oL8.L2.3L

2ol9.07.3L

466 581 551

4o3 76L 109

305 100 9L6

254 L48 135

2o9 78L 268

2407I2519

I87 600 130

I25 262 845

101 599 663

82 30I 470

B

22 999 829

19 072 446

12 839 4L7

5 708 499

8 350

c

23 598 7I3

17 946 664

13 346 996

2 I07 363

0

D

6 242 657

12 961,8I4

876

I 25I 377

29I 782

E

I73 o27 833

166 180 055

I43 48I 233

118 837 255

min sítés
A

1 633

I52 oI7 782

76I

Kétes portfólió
(D+E) álIomány
oSSZeSen

Kétes portfóIió
(D+E) álIomány
aránya %

I79 270 490

I79 I4I 869

153 651 658

I44 732 610

1,I9 I29 037

38,42

44,37

50,36

56,95

56,79

A portfólió adatokból jól látható, hogy a 2015-os állapothoz képest tobb, mint 60 millió forinttal kisebb

a

kétes portfólió állomány a 20].9-es adatok alapján, ez mutatja a koveteléskezelési eljárás hatékonyságát. A
kétes portfólió állomány a 20].5-os évet megel

z

en behajthatatlannak

t

nt, ezért nagyon jó eredménynek

számít az állomány jelent s csokkenése, Ennek és az j hitelkihelyezéseknek koszonhet en a ,,D"+"E"
min sítésállomány aránya kis mértékben ugyan, de javulni tudott, ami a korábbi évek drasztikusan romló
tendenciájához képest jó eredménynek számít. Ugyanakkor kimutatható, hogy az elmrilt évek során az rij
hitelkihelyezések nagysága nem hozta a várt mértékntivekedést, ami az alábbi okokra vezethet vissza:

Az Alapítvány hosszri ideig ki volt tiltva ktjlonboz hitelprogramokból, így az ügyfélállománya
csokkent, egyre kevesebb i,igyfélhez tudott elérni;

Az tigyfelek a korábbi konstrukcióknál (pl.: jegybanki alapkamat +
rosszabb konstrukciókkal tudtak volna hitelekhez jutni;

5

L%o-os

kamatozásti hitelek)

Az elmúlt időszakban a Vállalkozásfejlesztési Alapítványok nem jutottak hozzá a JEREMlE programot
követő forrásokhoz, nem kerültek be az MFB pontok közé, az általuk kínált O%-os kamatozású

hitelekkel pedig nem tudta felvenni a versenyt az Alapítványok által kínált Országos Mikrohitel
program 3,9%o-os kamatozású hitele, aminek további hátránya a megkívánt jogi biztosítékok
mértékeés tehermentessége;

Az hitelkihelyezések felfuttatása érdekébenúj hitelkonstrukciókat vezettünk be a helyi alapból, ennek
felfuttatása megkezdődött, de időt vesz igénybe.

2.7.

Általáno s mííktidési, i ogi kiirn

y

ezet és pénziigyi fenntartható ság

Az általános míjkodési,jogi kornyezet és pénzi.igyifenntarthatóság

azel

z

évben készijlt beszámoló óta

nem változott.

3. |tiv beni kilátásolr, intézkedési lehet ségek
Az Alapítvány

jov beni kilátásai nagyban

fi.iggnek a 2.1 pontban részletezett, az idei évben saját

t

kébe

átvezetett források felhasználásától. A likviditási helyzet javításának érdekébena fent megnevezett
forrásokat a vállalkozásfejlesztési és mikrofinanszírozási tevékenységmellett az Alapítvány m kodésí
koltségeinek finanszírozására is szlikséges felhasználni. A felhasználást gátolja az Magyar
Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal 2006-ban kotott szerz dés, melyben jelent s onkorlátozó tényez k
vállalása tortént, ezzel jelen helyzetben veszélybe sodorva az Alapítvány m kodését és az Alapítói célok
megvalósulását. Éppen ezért tervezzi.jk a 2006-os szerz dés felmondását jelen tájékoztató elválaszthatatlan
mellékletét képz felmondás szerint.

Jov beni intézkedésilehet ségkénthelyi mikrohitel alapból tortén mikrohitel kihelyezések novelését
tartjuk els dlegesnek, erre irányul az rij kamattámogatásos konstrukciók kialakítására való torekvési.jnk
Veszprém Megyei Jogti Város és Nemesvámos polgármesterével való egy ttm kodés során. Mindezt
kiegészítvea Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal tortén egy ttm kodéssel
lehet vé kívánjuk tenni az Alapítvány céljainak teljesítésétés a pénz gyi fenntarthatóság megvalósítását.
A mikrofinanszírozási tevékenység hossz táv fenntartása és javítása érdekében további egyeztetéseket
kezdeményeztijnk a kormányzattal és a Magyar Fejlesztési Bankkal, mely kimenete pozitív irányban is
befolyásolhatja az Alapítvány kilátásait.
Mellékletek:
1,. sz.

2.

meIléklet: Összefoglaló tájékoztato 20L8

sz. me!!éklet: FeImondás
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