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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Ózd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete 
2013. július 25-i testületi ülésén határozatában arról döntött, hogy szándékában áll az 
Önkormányzat részvételével Ózdon szociális szövetkezet alapítása, valamint a döntés 
vonatkozott további előkészítő feladatok végrehajtására is, mint gazdaságossági 
számítások, a szövetkezet üzleti tervének, hosszabb távú költségvetésének elkészítése, 
ill. mindezen feladatokkal párhuzamosan elkészült a létrehozandó szövetkezet 
alapszabály tervezete is. 
 
E döntés értelmében az Ózdszolg Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Ózdszolg) 
elkészítette üzleti tervét, ill. gazdaságossági számítások elvégzése révén megvizsgálta, 
hogy a szociális szövetkezet keretei között tervezett levendulatermesztést, előállítást 
és értékesítést milyen konstrukcióval, esetleg milyen támogatások lehetséges pályázati 
úton történő igénybevétele mellett tudja biztosítani.  
 
Az Ózdszolg által készített szociális szövetkezet üzleti tervében (a határozati javaslat 1. 
melléklete) részletes tájékoztatást nyújt a szociális szövetkezet startminta-programhoz 
kapcsolódó terveiről, melynek révén a meglévő mintaprogram négy alappillére mellé 
(energiaerdők gondozása; önkormányzati, úgynevezett hagyományos erdők ápolása; 
szociális tüzép működtetése; elhanyagolt önkormányzati területek rendbetétele) 
ötödik pillérként kapcsolódik majd a levendulatermesztés, mely egyben a szociális 
szövetkezet fő tevékenysége lesz.  
 
A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárság Szociális 
Szövetkezetek Programkoordinációs Irodája (továbbiakban: Iroda) 2013. július 12-ei 
tájékoztató-figyelemfelhívó levelében javasolta a már meglévő helyi startminta-
programokhoz kiegészítő támogatás igénylését. A támogatás igénybevételének 
feltételeként –többek között- szerepelt, hogy településünk 2013. évben igazoltan részt 
vesz a kistérségi startminta-program értékteremtő programelemében, amelyet – 
részben vagy egészben- szociális szövetkezetben folytat, továbbá szociális szövetkezet 
alapítását tervezi, illetve az önkormányzat és legalább két közfoglalkoztatott 
részvételével már megalapított. 
 
Az ülést követően a Képviselő-testület tárgyban hozott határozata tartalmáról, azaz az 
alapítás szándékáról tájékoztattuk az Iroda irodavezetőjét, ugyanis ezen írásbeli 
szándéknyilatkozat megléte esetén vehették számításba a döntésnél az Ózdszolg által 
benyújtott kiegészítő támogatásra vonatkozó kérelmet. 
 
Az Iroda 2013. augusztus 21-i levelében értesítette az Önkormányzatot, hogy az új 
típusú szociális szövetkezet jövőbeni működtetése céljából a 2013. évi kistérségi 
startminta-programhoz az Ózdszolg által benyújtott kiegészítő kérelem  4 M Ft 
nagyságban vissza nem térítendő kiegészítő támogatást kapott. E támogatás 
odaítélésének, felhasználhatóságának feltétele a szociális szövetkezet létrehozása, 
melynek értelmében az említett támogatásról értesítő levél második részében ismételt 
tájékoztatást kért az Iroda, hogy Ózdon a szociális szövetkezet megalakításával 
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kapcsolatos előkészületek milyen fázisban tartanak (kérte a leendő szövetkezet üzleti 
tervét, a cégbíróság által elfogadott alapszabály, valamint cégkivonat megküldését). 
Az Irodát levélben tájékozattuk a téma Képviselő-testület által ismételt napirendre 
tűzése tervéről, illetve tudattuk az Ózdszolg menetközben véglegessé vált és a 
TÁMOP – 2.4.5.D-3-13/1 (továbbiakban: TÁMOP) pályázaton történő részvételével 
kapcsolatban kialakított álláspontjáról. 
 
A levendulatermesztő, előállító és értékteremtő program indítása már 2013. évben 
megkezdődne, melyhez szükséges a Belügyminisztérium által a pályázat feltételeként 
meghatározott szociális szövetkezet létrehozása Ózdon. Az elnyert támogatáshoz 
kapcsolódó hatósági szerződés megkötésére ugyan a hatályos szabályozás révén sor 
kerülhet, mindemellett az a fordulat mégis jelen van, hogy amennyiben az Ózdon 
megalakításra tervezett szociális szövetkezetnek az alapítására, cégbírósági 
bejegyzésére 2013. december 31-ig nem kerül sor, ezáltal a hatályos cégkivonat 
másolata, valamint a szövetkezet elfogadott  alapszabálya a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége számára 
nem kerül benyújtásra, úgy az Ózdszolg az érintett támogatásra vonatkozó 
jogosultságát elveszti. 
 
Az Ózdszolg a szociális szövetkezet létrehozásához, az elnyert kiegészítő támogatás 
felhasználását is figyelembe vevő költségvetése (a határozati javaslat 2. melléklete) 2013-
2014. évi terveket tartalmaz. Itt szerepelnek azok a minimális kiadások, melyek 
elengedhetetlenek az induláshoz (bankköltség, számviteli program díja), illetve itt 
szerepel, hogy önkormányzati részvétel esetén az Önkormányzat 16 darab részjegy 
névértékének befizetésére vállal kötelezettséget (egy részjegy névértéke 10.000,- Ft), 
mely a költségvetési egyensúly megléte biztosításaként került meghatározásra. E 16 db 
részjegy névértékének 100%-át az Önkormányzat, mint tag a szociális szövetkezet 
alapítását követően 8 napon belül köteles a szövetkezet letéti számlájára befizetni.  
 
A szociális szövetkezet hosszú távú terve (a határozati javaslat 3. melléklete) 2013-2020. 
évekre készült. Ez a tervezet 2013-ban már számol a 4 M Ft kiegészítő támogatással, 
melyből a levendulatövek megvásárlása, illetve a terület kialakítása, körbekerítése 
hajtható végre. Az ezt követő három évben a szociális szövetkezet, mint 
közfoglalkoztató kíván 100%-os támogatottságú közfoglalkoztatási programokon -
kérelme révén- bértámogatáshoz jutni legalább 5 fő 3 hónapra történő 
foglalkoztatásával, mellyel szintén számol a tervezet szerint, mint ahogy azzal is, hogy 
programja megvalósításához, a termesztett növények feldolgozásához gép(eket) is 
kíván vásárolni. 
 
Az Ózdszolg -megvizsgálva a szociális szövetkezet keretei között tervezett 
levendulatermesztésnek a jelenleg elérhető pályázati úton történő igénybevétele 
lehetőségét- nem javasolja a megalakítandó szociális szövetkezet működéséhez 
fedezetet biztosító Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban című 
TÁMOP pályázat benyújtását az alábbi indokok miatt: 

 a pályázati kiírás olyan kötelezően megvalósítandó tevékenységeket követel meg, amik a szociális 
szövetkezet fő tevékenységére, a levendula termesztésre kidolgozva nem férnek bele a 
rendelkezésre álló támogatási összegbe vagy időbeli korlátozások miatt nem megoldhatóak; 
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 a szociális szövetkezet által a TÁMOP program keretében foglalkoztatni tervezett célcsoport 
tagok számával (6 fő), illetve a 18 hónapra tervezett megvalósítási időtartammal számolva a 
vállalások csak önkormányzati segítséggel, vagy a költségek átcsoportosításával oldhatóak meg; 

 az igényelhető támogatás növeléséhez a célcsoport létszámának növelésére lenne szükség, ami a 
továbbfoglalkoztatási kötelezettség miatt olyan plusz költséget jelentene, amit a szociális 
szövetkezet nem tudna kitermelni; 

 a képzésre vonatkozó szabályok akadályozzák a projekt megvalósíthatóságát azért, mert a projekt 
keretein belül kizárólag FAT által akkreditált felnőttképzést folytató intézmény által nyújtott 
képzés vehető igénybe. Az igénybe vett képzés kizárólag OKJ-s, vagy FAT 
programakkreditációval rendelkező képzés lehet. A szociális szövetkezet fő tevékenységéhez 
jelenleg egyetlen képzés kapcsolható, az OKJ-s bizonyítvány megszerzésével záruló 
gyógynövénytermesztő tanfolyam. Ez azonban a képzés időtartama (több száz óra, gyakorlati 
oktatással) miatt nem illeszthető be a program időkeretbe, valamint a költségek finanszírozására 
nem lenne elegendő a program nyújtotta keret. 

 a pályázati útmutató értelmében a kedvezményezettnek a projekt zárása után a projektidőszakkal 
megegyező ideig több feladatot is vállalnia kell (a szociális szövetkezet üzleti működését 
fenntartja: pl. a kialakított vagy fejlesztett honlapot elérhetővé teszi és működteti; a projekt 
során támogatásból kialakított vagy fejlesztett tevékenységeket folyamatosan végzi). 

 
Tisztázásra került tehát, hogy a leendő szociális szövetkezet számára a 
levendulaültetésre vonatkozóan a fent részletezettek alapján a TÁMOP pályázaton 
való részvétel, annak szigorú feltételrendszere, valamint az időbeli és költségvetési 
korlátozások miatt ebben a formában nem megfelelő. 
A Képviselő-testület döntésétől eltérően az augusztusi rendkívüli ülés témái között a 
szociális szövetkezet alakítását nem tárgyalta napirendi témái között, ugyanis a fent 
ismertetettek alapján az egyetlen sürgető tényező, azaz a TÁMOP pályázaton történő 
részvételi szándék addigra már tárgytalanná vált. 
 
A szociális szövetkezet alapszabály-tervezete (a határozati javaslat 4. melléklete) szintén 
jelen előterjesztés  mellékletei között szerepel tájékoztató jelleggel, melyből néhány 
fontosabb alapinformáció a következő: 

 A szövetkezet tervezett neve: Ózdi Szociális Szövetkezet. 
 A szövetkezet tervezett székhelye: 3600 Ózd, Zrínyi út 5. 
 A szövetkezet célja: Olyan közös érdekeltségű tevékenység folytatása, amely 

biztonságos megélhetést, jó minőségű egyéni, családi és közösségi életformát 
tesz elérhetővé, illetve a hátrányos helyzetben lévő tagjai számára 
munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb 
módon történő elősegítése. 

 A szövetkezet tevékenysége közül a főtevékenység: 0128 - Fűszer-, aroma-, 
narkotikus, gyógynövény termesztése 

 A szövetkezetet létrehozók száma: 7 tag. 
 A szövetkezet létrehozatalának időtartama: határozatlan. 
 A szövetkezet tisztségviselőinek megbízatása 2013. szeptemberi alakuló üléstől 

számított öt éves határozott időtartamra jön létre. 
 A szociális szövetkezet tervezett részjegy névértéke: 10.000,- forint. 
 Önkormányzati részjegy jegyzése 160.000,- Ft (azaz egyszázhatvanezer forint). 
 Az Ózdszolg Nonprofit Kft. elképzelései szerint a létrehozandó szociális 

szövetkezet esetében az alapszabályban kerül meghatározásra, hogy az 
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ügyvezető elnök, valamint a három főből álló felügyelő bizottság tagjai 
munkavégzésüket 2013. évben önkéntes jogviszonyban kívánják végezni. 

 A szövetkezet első ügyvezető elnökének javasolt személy: Kovács Gergely 
 A szövetkezet első Felügyelő Bizottsága javasolt tagjai: 1. Venczelné Ferenczi 

Judit, 2. Hubai Imre, 3. ………………………………………. 
 
 
A létrehozandó szociális szövetkezet tevékenységei úgy kerültek meghatározásra, hogy 
azok által a szövetkezet működését minél költséghatékonyabban lehessen biztosítani. 
Cél a racionális gazdálkodás megvalósításával a pozitív eredmény elérése.  
Mint ahogy az a csatolt mellékletekből is látható, az Ózdszolg előzetes felmérése és 
gazdasági számításai alapján a program megvalósításával önfenntartó munkahelyek 
jöhetnének létre. 
 
 
 
Javaslat: 
 

A fentiekben ismertetettek alapján Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete nyilvánítsa ki, hogy részt kíván venni az Önkormányzat részvételével 
Ózdon szociális szövetkezet alapításában az alábbi határozat tervezetben 
részletezettek szerinti feltételek biztosítása mellett, illetve az alapítással 
kapcsolatos teendők ellátására felhatalmazza a polgármestert. 

 
Határozati javaslat 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

……/2013. (IX.26.) határozata 
szociális szövetkezet alapítására 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális szövetkezet 
alapítására vonatkozóan készített előterjesztést, és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a és a szövetkezetekről 
szóló 2006. évi X. törvény 10.§ (5A) bekezdése alapján, továbbá a Belügyminisztérium 
Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárság Szociális Szövetkezetek 
Programkoordinációs Irodája 2013. startminta-programokhoz kiegészítő támogatás 
igénylése feltételeként szereplőknek is eleget téve az alábbi döntést hozza: 

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 
szövetkezetek létrehozására irányuló kormányzati szándékkal 
egyetértve, kezdeményezi Ózdon szociális szövetkezet megalakítását 6 
magánszeméllyel együttműködve.  

2. A megalakuló szociális szövetkezetben Ózd Város Önkormányzata 
alapítóként kíván részt venni. 

3. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 
szövetkezet alapításához szükséges alapszabály tervezetben 
foglaltakkal egyetért, melynek értelmében Ózd Város Önkormányzata 
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16 db részjegy névértékének befizetésére kötelezettséget vállal. Egy 
részjegy névértéke: 10.000,- Ft (azaz tízezer forint). Az alapításhoz 
szükséges 160.000,- Ft (azaz egyszázhatvan-ezer forint) forrás az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetése általános tartalék keretéből 
biztosítható. 

4. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
szociális szövetkezet székhelyéül az Ózd Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő Ózd, Zrínyi út 5. sz. alatti ingatlan kerüljön 
bejegyzésül. 

5. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a szociális szövetkezet létrehozásához szükséges 
előkészületeket megtegye, az alakuló ülésen részt vegyen, ill. a szociális 
szövetkezet alapszabálya elfogadásában közreműködjön. 

6. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza továbbá a 
polgármestert, hogy a szociális szövetkezetet érintő további teendőkben 
munkáját az alapszabályban rögzítettek alapján ellássa. 

7. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Ózdon 
megalakuló szociális szövetkezet: 
a) üzleti tervét (a határozat 1. melléklete); 
b) 2013-2014. évi költségvetését (a határozat 2. melléklete); 
c) hosszú távú tervét közfoglalkoztatás esetén (a határozat 3. melléklete), 
továbbá 
d) az Alapszabály-tervezetében szereplőket (a határozat 4. melléklete). 

 
Határidő: 2013. október 31. 
Felelős: polgármester 

 


