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Tárgy: Tájékoztató a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2020. évi munkájáról

Tisztelt Közgyűlés!
A Békés Megyei Önkormányzat felkérésére a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
(továbbiakban: Kamara) elkészítette az előteriesztés mellékletét képező. a 2020. évi munkájáról
szóló tájékoztatóját.
A tájékoztatóból kiderül. hogy a Kamara egy erős szakmai alapokon nyugvó szervezet. amely a
nemzeti értékek mentén. a társadalmi igényekre reflektálva. a kormányzattal és egyéb szakmai
szervezetekkel együttműködve. a hazai termelők és fogyasztók védelme érdekében tevékenykedik.
Az anyagból megtudjuk a kóztestületi kereskedelmi és iparkamarák alapvető feladatait, többek
között. hogy önkormányzaton alapuló működésükkel előmozdítsák a gazdaság fejlődését,
szerveződését és támogatását, az üzleti forgalom biztonságának és a piaci magatartás tisztességének
megteremtését, megőrzését, illetve fokozását. a gazdasági tevékenységet folytatók általános.
együttes érdekeinek érvényesítésülését. Kiemelésre került a Kamara részéről, hogy a kamarai tagság
továbbra is önkéntes maradt, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem váltak
kamarai taggá.
A Kamara 2020. évi progrannervének összeállításakor nem számolt a Koronavírus megjelenésének
hatásaival. A veszélyhelyezet kihirdetése előtt a Kamara programjai (szakmai előadások; külföldi.
illetve belföldi szakmai utak, kiállítások; megyei és Országos kamarai testületi. bizottsági.
kollégiumi ülések: Szakma Kiváló Tanulója Verseny megyei középdöntői: RO-l-IU projektek
rendezvényei; Kamarai Bál; megyei és Országos Gazdasági Evnyitó. stb.) az éves terv szerint
kerültek megszervezésre és lebonyolításra. A korlátozás életbe lépésével új alapokra kellett helyezni
a kamara tevékenységét. A kamara ügyfélszolgálata bezárt, csak előzetes bejelentést követően,
különösen indokolt esetben lehetett személyesen belépni a kamara épületeibe. a személyes
ügyfélszolgálati munka áttevődött elektronikus úton. e-mailben. valamint telefonon történő
ügyintézésre.
A korlátozó intézkedések kapcsán a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
a megyei kamarák
javaslatait összegezve számos kérdésben nyilvánított véleményt, megfogalmazva a kamarák és
ezáltal a vállalkozók javaslatait a Gazdaságvédelmi Akcióterv elemeihez
Az elektronikus megoldások térhódításával a Kamara is egyre gyakrabban jut cl az ügvfelekhez
tájékoztató
e-mailek
küldése
Ez egyrészt
útján.
összehasonlíthatatlanul
gyorsabb
információáramlást eredményez, másrészt költségkímélő. Az e-mailezés elterjedésével lett
létjogosultsága az elektronikus hírlevelek küldésének is.
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Kamara külkapcsolati tevékenységében teljesen megváltozott munkamódszerek. munkastilus és
progi-amtípusok jelentek meg az elmúlt év során. Az új munkastílus. a home office sok
partnerünknél lett a mindennapok része. Az ügyfelekkel és partnerekkel való kapcsolattartás a
személyes találkozók helyett az elektronikus térbe került át.
2020. július 1. naptól a kereskedelmi és iparkamarák feladatköre egy Új közfeladattal bővült,
melynek keretében az egyéni vállalkozásokat, vagy egyéni vállalkozóvá válás előtt álló
magánszeméleket tájékoztassák, milyen tevékenységi körök közül választhatnak a képzettségük
alapján. mi szükséges az egyéni vállalkozóvá váláshoz. hogyan lehet elindítani az egyéni
vállalkozást. illetve egy adott tevékenységi körhöz milyen végzettség. engedély. bejelentés
szükséges.
2020 az utolsó év, hogy a tanulószerződések gondozása és a tanulószerződéses tanulóképzés
felügyelete, valamint az együttműködési megállapodások ellenjegyzése a kamara szakképzési
feladatok között prioritást élvez. ti. a tanulószerződéses rendszert felváltja a szakképzési
munkaszerződés, melynek koordinálásában a kamara szerepe jelentősen csökken.
A gazdaság fejlesztésében és élénkítéséhen betöltött szerepét tekintve nagy jelentőségű a Széchenyi
1-litelkártya program. melyben a Kamara a regisztráló szervezet feladatát látja cl. a végső bírálatot és
a folyósítást a programhoz csatlakozott pénzintézetek végzik.
igénylés feltételei között továbbra
is szerepel a legalább egyéves működés. továbbá, hogy a kezesek adott esetben fedezetként
felajánlható ingatlantulajdonnal is rendelkezzenek. A bankok saját hatáskörben dönthetik cl, hogy
élnek-e ajelzálog bejegyzési jogukkal. Az éves ügyfélforgalom jelentős: 290 db beadott igénvlésből
az előminősítés során elutasításra került 5 db. a befogadott igénylések száma 285 db volt. 2020.
évben a létrejött hitelügyletek száma 166 db volt, a további ügyletek közel 90 darab ügyletnek az
elbírálása a 2021. évre csúszott át,
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést. hogy az előteijesztés megtárgyalását követően
támogassa az alábbi határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
A Békés Megyei Önkorn-tányzat Közgyűlése elfogadja a Békés Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara 2020. évi munkájáról szóló tájékoztatóját.
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