A Vállalkozók Rácalmásért Egyesület a következő együttműködési
munkatervvel keresi meg Rácalmás Képviselő testületét:

1. Elsődleges célunk az Önkormányzat és a rácalmási vállalkozók között egy olyan
harmonikus munkakapcsolat kiépítése, ami arra ösztönzi a helyi vállalkozásokat, hogy
minél többet tegyenek Rácalmásért. Ennek alapja a párbeszéd, ahol a testület és az
egyesület megtalálja azokat a pontokat, amiben a közös munka lehetséges, de ugyanilyen
fontos az a közös kommunikáció is, ami megerősíti a vállalkozókat abban, hogy nem csak
élni jó Rácalmáson, de tenni is érdemes érte.
2. A Vállalkozók Rácalmásért Egyesület közös programot indítana a testülettel, ami arra
ösztönözné az itt élő vállalkozókat, hogy minél többen fizessék ide iparűzési adójukat,
vagy az egyes adónemek közül legalább valamelyiket.
3. Egyesületünk együttműködést kezdeményez a rácalmási rendezvények lebonyolításában a
vállalkozókat érintő fizetett és karitatív feladatok megszervezéséhez. Például a
Művelődési ház és a Jankovich-kúria programtervezetének elkészültekor közös, célirányos
megbeszélést kezdeményezünk, aminek eredményeként, ha felmerül helyi vállalkozó
szerepe, akkor az egyesület vezetősége vállalja a vállalkozói megkereséseket.
4. Egyesületünk az önkormányzattal való kapcsolatépítés részeként szeretné bemutatni a
testületnek a rácalmási vállalkozók közül a nagyobb cégek telephelyeit – rövid
cégismertető és szerény vendéglátás keretei között.
5. Egyesületünk a képviselő testülettel közösen szeretné kijelölni annak a száz éves, a
rácalmási vállalkozóknak emléket állító zászlónak a helyét, amely restaurálásra került, és
helytörténeti kuriózumként méltó helyre kerülhetne.
6. Egyesületünk javaslatot tesz arra, hogy az önkormányzat épülete előtt legyen felhúzva a
Hankook zászlója, az egyesület zászlója, harmadik helyen pedig annak a cégnek a zászlója,
aki az előzőévben a legtöbb helyi adót fizette be az Önkormányzat számlájára.
7. Az önkormányzati lapban vállalkozói rovatot indítunk, melyben minden alkalommal a
vállalkozókat érintő aktuális témában jelennének meg információk. Ebben a
kommunikációban kérjük a testület segítségét is, ha a várost érintő vállalkozói
tevékenységet kell bemutatni, elismerni. Nemes gesztusnak tartanánk, ha a helyi
vállalkozó, ha a településen érdemlésre méltó munkát végzett, és azzal az önkormányzat
meg van elégedve, akkor elismerő oklevélben részesüljön, kiemelkedő munka esetén
emléktáblával jelezzék, hogy ki volt a kivitelező.

