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1.VÁLLALKOZÓI FÓRUM VARSÁNYBAN 

 Miért fontos? 

 - Naprakész tájékoztatás a települést érintő 

fejlesztési elképzelésekről 

 - Vállalkozók szándékainak megismerése 

 - Együttműködési lehetőségek 

  

Cél: egy nyitott, közvetlen kapcsolat kialakítása 

önkormányzat és a vállalkozások között 



ORSZÁGOS KITEKINTÉS 

ÚJ CÉGALAPÍTÁSOK VÁLTOZÁSA MEGYÉNKÉNT 
2010. 
FORRÁS:DECIDE WITH CONFIDENCE 



A 10 LEGKISEBB BEDŐLÉSI ARÁNYT 

FELMUTATÓ IPARÁG 2010. 
FORRÁS:DECIDE WITH CONFIDENCE 



A 10 LEGNAGYOBB BEDŐLÉSI ARÁNYT 

FELMUTATÓ IPARÁG 2010-BEN 
FORRÁS:DECIDE WITH CONFIDENCE 



MEGYÉK FIZETÉSKÉPTELENSÉGI 

RANGSORA 



MEGYEI KITEKINTÉS 

 1990-es évek: jelentős változás a mezőgazdaság területén. 
Megnőtt az egyéni gazdaságok szerepe. 

 Jellemtő lett: Elaprózott birtokok. Jelentős földterület 
megműveletlen maradt. 

 A megye gazdaságában a mezőgazdaság súlya 2000 és 2006 
között nem változott. A bruttó hozzáadott érték 3,8 %-át állítja 
elő. 

 Növénytermesztésen belül a szántóterületek  

 40,2 %-át adták a gabonafélék.  

 Az állatállomány az 1990-es években  számottevően csökkent. 
Kedvező változás az ezredfordulót követően a szarvasmarha 
állománynál köv. be. (2000-ben 8 ezerről 13 ezerre) A sertések 
száma 45 ezerről 33 ezerre csökkent. 

 Jelentős a változás az ipar területén. 2000.évi adatok szerint 
13,6%-ról 10,4 %-ra esett vissza. A vegyipar aránya 1 %-ról 

 10, 4 %-ra bővült.  (forrás:KSH) 



VÁLLALKOZÁSI MUTATÓK VARSÁNYBAN 

 A településen bejegyzett vállalkozások száma: 73 

 ebből varsányi lakos:51 

 Iparűzési adóbevétel 2010-ben: 3.746.110.- 

 Tartozás 2010-ben: 562.350.- 

 Vállalkozások összetétele tevékenység szerint: 

 Mezőgazdasági 12, ipari 24, energia, 

kommunikáció 8, kereskedelem 6, egészségügy 2, 

 textilfeldolgozás 3, vendéglátás 4, egyéb 14 



VÁLLALKOZÓBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VAGY 

ÖNKORMÁNYZAT BARÁT VÁLLALKOZÓ 

 

  Az együttműködés célja 

 pályázati források megszerzése 

 közös pályázatok benyújtása 

 önerő megteremtése a vállalkozói tőke bevonásával 

 településfejlesztés (ipari terület kialakítása) 

 A lakosság számára vonzó környezet megteremtése, 

mely jelenthet további vállalkozói partnereket 

 a folyamatos együttműködés mindkét „fél” számára 

növeli a kiszámíthatóságot, biztonságosabb 

körülményeket teremt 

 



ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRŐL 

A politikai szféra legfontosabb igényei, törekvései a 
gazdaság szférája felé: 

 a település gazdasági működőképessége 
fennmaradásának biztosítása (ne költözzön el, illetve 
szűnjön meg az adott vállalkozás) 

 kedvező gazdasági környezet biztosítása a helyi 
vállalkozások számára (alacsony iparűzési adó, stb.) 

 a jelentős bevételekkel kecsegtető önkormányzati 
beruházások megvalósításából való részesedés 

 Önkormányzati kedvezmények vállalkozásoknak: 

 kedvezményes földterület, telekjuttatás; helyiség 
vásárlás, bérlet, ipari - vállalkozói övezet, stb. 
alacsony iparűzési adó vagy adófizetési moratórium 
ill. adóbevételek visszaforgatása fejlesztésekbe, 
beruázásokba 

 



A GAZDASÁGI SZFÉRA  „IGÉNYEI” 

 

 kedvező gazdasági környezet biztosítása a helyi 
vállalkozások számára (alacsony iparűzési adó,  stb.) 

 a jelentős bevételekkel kecsegtető önkormányzati 
beruházások megvalósításából való részesedés 

 politikai támogatás biztosítása a gazdasági szereplők 
lobbytevékenysége során 

 

 A „jó” vállalkozó 

 

 huzamosabb ideje a településen 

 több embert foglalkoztat 

 megbízhatóság 

 

 -törvényes működés 

 -megbízások teljesítése 

 -stabil háttér 
 

 



2011. ÚJ SZÉCHENYI TERV 

 Pályázatok  

 Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program  
 
 

 Zöldgazdaság-fejlesztési Program 
 
 

 Vállalkozásfejlesztési Program 
 
 

 Tudomány – Innováció Program 
 
 

 Foglalkoztatási Program 
 
 

 Közlekedésfejlesztési Program 
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VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROGRAM 

 

 KKV technológia fejlesztés (A) 

 

 Komplex vállalati technológia fejlesztés KKV-k számára (B) 
 
 

 Mikrovállalkozások fejlesztése (M)  
 
 

 Technológia és foglalkoztatás  
 
 

 Munkahelyi képzések támogatása (A)  
 
 

 Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára (B)  
 
 

 Vállalati együttműködések és klaszterek támogatása (mind a 7 
régióban)  
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket 


