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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 17-ei
rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: Dr. Bognár Zoltán, Burján Attila János, Ficsor Dénes, Herman József, Dr.
Kiss Györgyné, Nagy József, Papp Róbert, Szatlóczki Edit és Tatár László polgármester
képviselők, Buzás Istvánné dr. jegyző

Tatár László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy 9 képviselő jelen
van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy József képviselőt jelöli ki.

Napirend előtti hozzászólás nem hangzik el.

1.) napirend: Szociális szövetkezetben való tagsági viszonyról
Előadó: Tatár László polgármester

Tatár László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Fegyvernek-Kavicsos
Szociális Szövetkezet néven szociális szövetkezetet kívánnak létrehozni, amelynek az
önkormányzat alapító tagja lesz. A szövetkezet létrehozásához pályázatot kell benyújtani,
amely 100 %-os támogatottságú, de maximum 50 millió Ft igényelhető a beruházási és
működési költségekre. A projekt 18 hónapig ad támogatást a foglalkoztatásra, amely után 4
hónapig a foglalkoztatottakat tovább kell alkalmazni. Egy főre igényelhető támogatás 3.375
mFt/fő, tehát ahhoz, hogy igényelhesse az önkormányzat az 50 mFt-ot, 15 főt kell
foglalkoztatni. Az alapító tagok nem kell feltétlenül, hogy foglalkoztatottak legyenek. Az
elsődleges tervek szerint 10 fővel indulni a szövetkezet, 5 fő alapító taggal és 5 fő
foglalkoztatottal. A foglalkoztatottak köre meghatározásra került, foglalkoztatható 50 év
feletti, 25 év alatti pályakezdő, egyedülállóként neveli gyermekét és tartós munkanélküli,
illetve GYES-ről visszatérő. Természetesen a felsorolás nem tartalmaz minden kört, csak egy
párta sorol fel. A projektet az utolsó pénzügyi elszámolástól számított 3 évig kell fenntartani,
a szövetkezet tevékenység legalább nullszaldós kell, hogy legyen.

Dr. Bognár Zoltán: A szociális szövetkezetet a tartósan munkanélküliek helyzetének
javítására hozzák létre. Várhatóan az elkövetkező időkben folyamatosan lehet ezzel
kapcsolatban pályázni.

Tatár László polgármester: Úgy gondolja, hogy a szociális szövetkezetek későbbi
működtetését is támogatni fogják.

Ficsor Dénes: Véleménye szerint ezt a foglalkoztatási formát azért támogatják, hogy a
későbbiekben a szövetkezetek önfenntartókká váljanak és profit termelésével működőképesek
legyenek. A településen ennek létjogosultsága van, csak az a kérdés, hogy milyen
programokat szeretnének a szövetkezetbe bevonni, mit termelnének, hogyan képzelik el a
nullszaldós tevékenységet.

Tatár László polgármester: A program kialakításánál nagy hangsúlyt helyeztek a
képzésekre, a 18 hónapig foglalkoztatottak 9 hónapig különböző képzésekben vesznek részt.
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A támogatási költségek 25 %-át lehet közvetlen költségekre fordítani, a többi a bér és járulék
költségét fedezi. A beruházásra fordítható költség nem magas. A szociális szövetkezet által
előállított termék feldolgozására irányul a támogatás, tehát az elsődlegesen előállított
termékeket nem támogatja. A szövetkezet indulásakor szeretnénk egy tésztagyárat létrehozni,
kb. 3-4 főt foglalkoztatni és a Gyermekélelmezési Konyha tésztafelhasználását egész évben
biztosítani. Igény esetén a környező településeken lévő konyhákkal is sor kerülhet
szerződéskötésre, amely során a szövetkezet által előállított tésztát megvásárolnák, valamint a
város lakósai is megvásárolhatnák. A pályázati időszak alatt a megtermelt hasznot vissza kell
forgatni a szövetkezetbe, lehet a dolgozóknak természetbeni juttatást, étkezési utalványt adni,
amelynek nincs adótartalma.

Dr. Bognár Zoltán: Támogatja a szociális szövetkezet létrehozását, de fenntartásai vannak.
Hogyan versenyezhet egy vállalkozó azzal, hogy a szövetkezetben dolgozók bérét és járulékát
teljes egészében támogatják és nem kell profitra törekednie? Ezzel a településen lévő
vállalkozókat tönkreteszi, nem tudnak a szövetkezettel versenyezni.

Ficsor Dénes: Nem ért egyet képviselőtársával. A szövetkezetnek plusz bevételre kell
törekedni, mert a támogatás lejárta után is fenn kell maradnia, sőt profitot kell termelnie,
hiszen másként nem lesz képes fejleszteni, beruházni.

Tatár László polgármester: A tésztagyártó üzem létrehozását éppen azért tartjuk fontosnak,
mert jelenleg Fegyverneken nincs ilyen jellegű vállalkozás.

Papp Róbert: Úgy gondolja, hogy a szociális szövetkezet létrehozását támogatni kell,
egyedül az jelenti a gondot, hogy a program lejárta után 4 hónapig tovább kell foglalkoztatni
ezeket az embereket, amely költség az önkormányzatot terheli.

Buzás Istvánné dr. jegyző: A képviselőtestületnek arról kell döntenie, hogy mivel a
szövetkezetnek tagja az önkormányzat, a 18 hónapos támogatás után 4 hónapos
továbbfoglalkoztatási kötelezettség terheli. Van-e kockázata annak, hogy a program lejárta
után teljes egészében az önkormányzatnak kell finanszíroznia a felmerülő költségeket. A
képviselőkben megfogalmazódik ez a kérdés.

Dr. Bognár Zoltán: Véleménye szerint a szövetkezetet meg kell alakítani, a támogatási
lehetőséget ki kell használni, hiszen 18 hónapig 100 %-os a támogatottság.

Ficsor Dénes: Végig kell gondolni a működtetést, gazdaságilag meg kell vizsgálni.

Tatár László polgármester: Természetesen mindennek van kockázata. Végeztünk
számításokat, készültek tervek, elképzelések, hogy hol, milyen formában és mivel
foglalkozzon a szövetkezetben dolgozó kb. 10 fő. A szövetkezet indulásakor, a szerződés
aláírásakor 25 % támogatást vehetünk igénybe, a többit 10 %-onként hívhatjuk le az előző 10
%-os támogatás elszámolását követően. Nagyon szoros és odafigyelő gazdálkodást kell
folytatni, hiszen a támogatást a 18 hónapra kapja a szövetkezet, a béreket addig a
támogatásból fizetni kell. 9 hónap alatt kell a beruházást megvalósítani ahhoz, hogy a
szövetkezetet működtetni tudjuk, a dolgozóknak képzésben kell részt venniük, be kell
szerezni a szakhatósági engedélyeket, stb.

Nagy József: A beruházási költségekre fordítható összeg elég lesz a gépek beszerzésére és a
tevékenységhez szükséges helyiség felújításához?
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Tatár László polgármester: Ha 10 főt foglalkoztatunk, akkor kb. 33 mFt támogatás esetén a
közvetlen költség 8 mFt, amelyből megvalósítható a program. Az előzetes tervek szerint a
Kavicsoson elkészülnek az épületek felújításával, be tudunk állítani tojótyúkokat, hiszen a
tojás szükséges a tészta előállításához, valamint a gyors megtérülés miatt nyulak tenyésztése
is lehetővé válik. Ezek egymásra épülő dolgok, hosszú folyamat, amelyről számításokat
végeztünk heteken keresztül.

Az előterjesztésben és a határozati javaslatokban elírás történt, amelyet javaslok pontosítani
és a határozatban javítani. A szövetkezet pontos neve: Fegyvernek-Kavicsos Szociális
Szövetkezet.

A képviselők további észrevételt nem tesznek, 9 igen szavazattal egyetértenek Tatár László
polgármester javaslatával és 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatokat
hozzák:

108/2013.(IX. 17.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyvernek Város Önkormányzat szociális szövetkezetben való részvételéről.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek-Kavicsos Szociális
Szövetkezetbe Önkormányzati tagként belép.

2. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek-Kavicsos Szociális
Szövetkezet alapító tagjaként elfogadja annak alapszabályát. (határozat 1.sz.
melléklete)

3. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezetben képviselje az Önkormányzatot.

4. Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező alapszabály aláírására.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezető, pénzügyi szervező

(A határozat 1. sz. mellékletét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.)

109/2013.(IX.17.) sz. önkormányzati határozat:

A Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet támogatásáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
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1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete vállalja a szövetkezet
megalapításával kapcsolatos költségek megfizetését, melyre kötelezettséget vállal.

2. Fegyvernek Város Önkormányzat a Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet
tagjaként vállalja a szövetkezet által beadandó TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 kódjelű
pályázat elszámolásával kapcsolatos esetleges likviditási problémák megoldását azzal
a feltétellel, hogy a Szövetkezet nyertes pályázat esetén él a 25%-os előleg
igénylésének lehetőségével.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezető, pénzügyi szervező

2.) napirend: Hozzájárulás a Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezetben tagsági
és elnöki tevékenység végzéséről
Előadó: Tatár László polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozzák:

110/2013.(IX.17.) sz. önkormányzati határozat:

Hozzájárulás a Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezetben tagsági és elnöki
tevékenység végzéséről

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 65. §
alapján Tatár László polgármester Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet
tagsági és elnöki tevékenység végzéséhez.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Napirend után hozzászólás nem hangzik el.

Tatár László polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét és az ülést 15,50 órakor
bezárja.

Kmft.

(: Tatár László :) (: Buzás Istvánné dr. :)
Polgármester jegyző

(: Nagy József :)
Jkv. hitelesítő


