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Szociális Szövetkezet létrehozására 
 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Önkormányzatunk megkeresésre került, hogy 
alapító tagként vegyen részt, egy helyi lakosok által alapításra kerülő szociális 
szövetkezetben.  
 
A szociális szövetkezet a jogi személyiséggel rendelkező szervezetek egy különleges fajtája, 
amelynek célja a hátrányos helyzetben lévő tagjai számára megfelelő munkafeltételek 
teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése. 
 
A szociális szövetkezet alapításával olyan eszköz kerülne a helyi lakosság kezébe, melynek 
segítségével a munkavégzésükkel, illetve a teljesítményükkel arányos módon, úgy 
részesülnének egy társadalmi szervezet által termelt javakból, hogy hátrányos helyzetüket 
saját tevékenységükkel ki tudják küszöbölni. 
 
A szociális szövetkezet alapításához legalább hét természetes személy tag szükséges. A 
természetes személy tagok számának meghatározásakor a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. 
törvény 10. § (5a) bekezdése kivételt enged, a hivatkozott jogszabályhely szerint:  
 
„A szociális szövetkezetnek (az iskolaszövetkezetet ide nem értve) a természetes személy 
tagjain kívül helyi önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat, illetve ezek jogi 
személyiségű társulása (a továbbiakban együtt: önkormányzat), továbbá jogszabályban 
meghatározott karitatív tevékenységet ellátó közhasznú jogállású szervezet is lehet a tagja.” 
 
Az alapításra kerülő szociális szövetkezetben az alapításhoz, illetve a tagsághoz fűződő jogok 
gyakorlásához a T. Képviselő-testületnek szükséges felhatalmazni a Polgármestert. A 
tagsághoz kapcsolódó jogok gyakorlásán túl, a tagokat részjegy tőkejegyzési kötelezettség 
terheli, amelynek befizetésére szintén csak a képviselő-testület adhat felhatalmazást a 
Polgármesternek.  
 
Az alakuló szociális szövetkezetnek, az alapszabály tervezete szerint 15 eFt. részjegy jegyzése 
szükséges Önkormányzatunknak. Ezen felül indulásra 5 millió Ft. támogatást javasolok adni a 
leendő Szövetkezetnek. 
  
A szövetkezet bejegyzéséhez szükséges a cégnek egy székhely megjelölésére. A leendő 
tagokkal folytatott egyeztetések alapján a Civil Ház épületében ez megoldható lenne.  
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Fentiekre tekintettel, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a szövetkezet alapításával a település 
lakosságának a közfoglalkoztatás keretein túl nyúlóan lehetősége lenne saját megélhetésének 
az Önkormányzattól független módon történő biztosítására.  
 
 
Határozati javaslat: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete az alábbi döntést hozta meg: 

1.  Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi 
Füzesgyarmat város tekintetében szociális szövetkezet megalakítását 6 
magánszeméllyel együttműködve. 

2. A megalakuló szociális szövetkezetben Füzesgyarmat Város Önkormányzata alapító 
tagként kíván részt venni. 

3. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy alapításra kerülő szociális szövetkezet 
székhelyéül az 5525 Füzesgyarmat, Klapka u. 34. sz. alatti ingatlan kerüljön 
bejegyzésre.  

4. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális szövetkezet 
alapításához szükséges 1 db részjegy jegyzésére kötelezettséget vállal. Egy részjegy 
névértéke: 15 (tizenötezer) Ft. Az Önkormányzat ezen felül 2016-ban 5 millió Ft. 
támogatást is biztosít. Az alapításhoz szükséges forrás és támogatás összege az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosított. 

5. A Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szövetkezet alakuló 
ülésén részt vegyen, az alapszabály elfogadásában közreműködjön, illetve a szociális 
szövetkezeti tagsággal kapcsolatosan Füzesgyarmat Város Önkormányzata nevében 
eljárjon. Felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy a szociális szövetkezetet érintő 
további teendőkben Füzesgyarmat Város Önkormányzata nevében eljárjon, a 
tagsággal kapcsolatos jogosultságokat gyakorolja. 

6. A képviselő-testület kifejezetten nyilatkozik, hogy a szociális szövetkezet képviseletét 
az önkormányzati tag látja el, akit a mindenkori polgármester, jelenleg Bere Károly 
képvisel.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fent meghatározottak szerint a 
szociális szövetkezet alapításával kapcsolatos teendőket lássa el.  
 
Határidő:  2016. február 29. 
Felelős:  Bere Károly polgármester 
 
Füzesgyarmat, 2016. február 8. 
 
 
 

Bere Károly 
polgármester 
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