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ELŐTERJESZTÉS
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2017. október 26-i rendkívüli ülésére
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy:

Hét-kéz Szociális Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezethez tagként történő
csatlakozás

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester
Előkészítő:

Sándor Tamás aljegyző
Bérczes Beáta jogi előadó

Az előterjesztést megtárgyalta: -

A határozati javaslat a törvényességi szempontból megfelel.

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző
Várpalota Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.23.)
önkormányzati rendeletében a fedezet rendelkezésre áll.
Szabó Mónika
pénzügyi irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!
Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLV. törvény – amely
2017. január 1-jén lépett hatályba - 35. §-a a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 15. § (1)
bekezdését az alábbiak szerint módosította:
„35. § Az Sztv. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szociális szövetkezetnek a természetes személy tagjain kívül legalább egy helyi
önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat, illetve ezek jogi személyiségű társulása (a
továbbiakban együtt: önkormányzat), vagy jogszabályban meghatározott karitatív tevékenységet
ellátó közhasznú jogállású szervezet tagjának kell lennie.”
- 38. §-a az Sztv.-t a következő 108/B. §-sal egészítette ki:
„(1) …
(2) …
(3) Az (1) bekezdés szerinti szövetkezet, továbbá a Módtv1. hatálybalépésének időpontjában a
cégjegyzékbe bejegyzett, vagy a bejegyzés alatt álló szociális szövetkezet e törvénynek a Módtv1.gyel megállapított rendelkezéseinek 2018. január 1-jéig köteles megfelelni, és az ahhoz szükséges
alapszabály-módosítást elvégezni.”
A Hét-kéz Szociális Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet (a továbbiakban: Szövetkezet) elnöke
levélben fordult Várpalota Város Önkormányzatához, melyben kérte, hogy a Képviselő-testület
tárgyalja meg a Szövetkezetben történő önkormányzati – tagsági – részvételt. (A kérelmet az
előterjesztéshez mellékelem.)
A Szövetkezet 2010. május 13. napján megtartott alakuló közgyűlésén fogadta el Alapszabályát.
Az Alapszabály szerint a Szövetkezet célja munkanélküli, illetőleg szociálisan hátrányos helyzetben
lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb
módon történő elősegítése, a tagjai gazdasági, valamint más társadalmi szükségletei kielégítésének
elősegítése.
Az Alapszabály III. fejezete az alábbiak szerint rendelkezik:
„1.) A szövetkezeti tag vagyoni hozzájárulását, illetve az erre vonatkozó kötelezettségvállalását a
részjegy jeleníti meg. A szövetkezetnél a részjegy névértéke: 5.000,-Ft. …
2.) A tag a belépésekor legalább egy részjegyet köteles jegyezni. Egy tag legfeljebb 10 darab
részjegyet jegyezhet.”

Fentiek figyelembe vételével javaslatot teszek a Szövetkezethez tagként történő csatlakozásra,
2017. november 1-jétől, egyidejűleg 10 darab részjegy jegyzésére.
Javasolom, hogy az Önkormányzat képviseletét a Szövetkezetben Sándor Tamás aljegyző lássa el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen!

Várp al ota, 2017. október 10.
Campanari-Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

Határozati javaslat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. október 26-i rendkívüli ülésén a
következő határozatot hozta:
…/2017. (X.26.) képviselő-testületi
h atározat:
1) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hét-kéz Szociális
Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezethez (székhelye: 8100 Várpalota, Mártírok út 1.) 2017.
november 1-jétől Várpalota Város Önkormányzata tagként csatlakozni kíván.
2) A Képviselő-testület a Szövetkezetbe történő belépéskor 10 darab részjegy jegyzésére
kötelezettséget vállal. Egy részjegy névértéke: 5.000,-Ft. A csatlakozáshoz szükséges részjegy
jegyzésének fedezete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosított.
3) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Szövetkezetben az Önkormányzat képviseletére
Sándor Tamás aljegyzőt jelölje ki.
4) A Képviselő-testület felkéri a Szövetkezet elnökét, hogy az Alapszabály szükséges módosítását
legkésőbb 2018. január 1-jéig elvégezni szíveskedjen.
Határidő: a döntés megküldésére: azonnal
Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

Várp al ota, 2017. október 26.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

