
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 21.-én
délelőtt 11 órai kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma Tárgya

19/2016. (VII. 21.) Balla — Birkett Szociális Szövetkezetbe való belépésről döntés

20/2016. (VII. 21.) Balla — Birkett Szociális Szövetkezetnél részjegy jegyzésről döntés

21/2016. (VII. 21.) Balla — Birkett Szociális Szövetkezetbe képviselő jelöléséről döntés

Rendelet száma Tárgya



Jegyzőkönyv

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 24.-én
délelőtt 9 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal polgármesteri irodája.

Jelen vannak: Dudás Róbert polgármester,
Bíró Sándor alpolgármester,
Hajdu Péter képviselő,
Lajtosné Lécz Erzsébet képviselő,
Dr. Jakab Dorottya jegyző.

Igazoltan hiányzik: Répás Roland képviselő.

Dudás Róbert:
Szeretettel és tisztelettel köszönti a képviselőket és ajegyzőnőt.
Megállapítja, bogy a képviselők közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Lajtosné Lécz Erzsébet és Hajdu Péter képviselőket.

Indítványára a Képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen szavazattal O nem és O
tartózkodás mellett - jegyzőkönyv-hitelesítőnek Lajtosné Lécz Erzsébet és Hajdn Péter
képviselőket kijelölte.

Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag — 4 igen
szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett — elfogad.

NAPIREND:

1.! Döntés a Balla-Brikett Szociális Szövetkezetbe való belépésről
Előadó: Dudás Róbert polgármester

Dudás Róbert: Az elmúlt ülésen tárgyaltak a Balla-Brikett Szociális Szövetkezetről.
Azóta a szövetkezet megkereste azzal a kéréssel, hogy az Önkormányzat is lépjen be
tagnak, mely 20.000 Ft belépési díj, részjegy jegyzését jelentené. Ezen felül, elképzelhető
még ügyvédi költség, de tudomása szerint egyéb hátránya nem lenne az Onkormányzatnak
a belépésből. Azért lenne fontos, hogy az Onkormányzat is tagja legyen a szövetkezetnek,
mert vannak olyan pályázati kiírások, melyet csak akkor lehet beadni, ha az önkormányzat
is tagja. Mint tagok a szövetkezet tevékenységét a közmunkaprogram keretében tudnák
támogatni. Ha nem lépnek be, akkor elesnek a %-os profittól is.

Lajtosné Lécz Erzsébet: Az Aranykapu KHSZK is létre akart hozni egy szociális
szövetkezetet, és akkor azt mondták nekik, bogy közmunkások nem dolgozhatnak benne.
Az a kérdés, mennyire lesz tagként felelősségük, mennyire tudnak belebukni?
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Dudás Róbert: A pályázat a brikettáló üzemre szól, de szerves része a császárfa ültetvény
is, mert annak feldolgozása történne a megépülő üzemben. Nehéz felmérni, hogyan érné
meg Jobban, ha belépnek, vagy ha csak bérbe adják a területet, ahol a fákat ültetnék.

Lajtosné Lécz Erzsébet: Lehet, hogy lenne benne munkalehetőség, de nem mindegy,
hogy munkást kell adniuk, vagy fizetni kell bizonyos összeget a foglalkoztatásra.

Dudás Róbert: Kérdés, bogy munkaerővel fel tudják-e majd tölteni az üzemet?
A brikett és pellet gyártás akkor éri meg, ha a nyersanyag nulla forintba kerül, ezért volna
jó a helyben történő császárfa termesztés.
Azt kellene eldönteniük, bogy belépnek-e és akkor meghatározhatják a profit %-ot, vagy
nem lépnek be, akkor marad a minimális összegű bérleti díj és az iparűzési adó’

Lajtosné Lécz Erzsébet; A szövetkezetből ki lehet lépni?

Dr. Jakab Dorottya: Igen ki lehet lépni. Sajnos nem rendelkeznek kellő információval
ahhoz, bogy biztonsággal merje javasolni a belépést.

Dudás Róbert; Attól fél, ha nem lépnek be ellehetetlenítik a vállalkozókat és máshol
hozzák létre az üzemet. Pont az a legnagyobb problémájuk, hogy nincs elegendő saját
bevétele az Onkormányzatnak, ha nyereséges lenne a szövetkezet lehetne belőle
bevételük.

Hajdu Péter; De lehet olyan is, hogy induláshoz kell 10 M Ft és lebontva a tagokra
fizetniük kell 500 E Ft-ot.

Dudás Róbert: Tudomása szerint 3 tag megelőlegezi az indulási költséget, az elnök
vállalja a felelősséget a vagyonával.

Hajdu Péter: Ha belépnek, akkor is csak 4-5 év múlva nőnek meg a fák annyira, hogy
haszon legyen belőle.

Dudás Róbert; A fából igen, de az üzem már előbb is működni fog, amiből lehet hasznuk.

Bíró Sándor: Afelé hajlik, meg kell próbálniuk, hogy belépnek tagnak. De mi lesz akkor,
ha a felvett hitelt a szövetkezet nem tudja visszafizetni, akkor a tagok felelnek a hitel
visszafizetéséért?

Dudás Róbert: Erre a kérdésre nem tud felelni, ezért telefonon felhívja a
Belügyminisztérium illetékes munkatársát, aki válaszolva a felmerült kérdésekre,
elmondja, hogy a törvények szerint a szövetkezetben a tagok csak tagi hozzájárulásuk
erejéig felelnek vagyonukkal.

Hajdu Péter: Ebben az esetben nem veszíthetnek, Így támogatja a belépést.

Bíró Sándor: Szintén támogatja a belépést, s ha nem jönnek össze a dolgok, akkor
kilépnek belőle.
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A Képviselő-testület egyhangú — 4 igen szavazattal, O nem és O tartózkodás — szavazattal
az alábbi határozatokat hozta:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2016.(VIL21.) számú határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Balla - Brikett Szociális Szövetkezetben
tagként való részvétel lehetőségét és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. ~-

a, valamint a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 10.~
(5A) bekezdése alapján az alábbi döntést hozza:
A Balla — Birkett Szociális Szövetkezet (mely Mátraballa
területén birkettálással és császárfák ültetésével kíván
foglalkozni) megalakítását, illetve létrehozását kezdeményezi,
továbbá abban tagként, alapítóként részt kíván venni.
A megalakuló szociális szövetkezetben Mátraballa Községi
Önkormányzat alapítóként a természetes személyeket
megillető jogokkal, illetve kötelezettségekkel kíván részt
venni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
fentiek végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket
megtegye.

Felelős; polgármester
Határidő: 2016. augusztus 15.

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/20 16. (VII.21i számú határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúlag úgy dönt, az Onkormányzat a Mátraballán
megalakításra kerülő Balla — Brikett Szociális Szövetkezetben
részjegyet jegyez.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
ehhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. augusztus 15.
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2./ Egyebek

Mátraballa Községi Önkormányzat Kénviselő-testületének
21/2016. (VII.21.) Számú határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúlag Úgy dönt, hogy az Onkormányzatot a Balla
Brikett Szociális Szövetkezetben Dudás Róbert polgármester
képviselje.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
ehhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. augusztus 15.

Dudás Róbert: Korábban a testület
adományozásáról, melyet minden évben a
osztanak ki. Eddig még nem volt ilyen
gondolkodjanak el azon, ki az a személy, akit

rendeletet alkotott a díszpolgári cím
testület döntése alapján a Burgonyanapon
cím adományozva. Kéri a képviselőket,

erre a címre érdemesnek tartanak.

Hajdu Péter: Szerinte a lakosokat kellene megkérdezni erről.

Dudás Róbert: Jó ötlet a lakosokat megkérdeni, de az idő rövidsége miatt ez az idén már
nem kivitelezhető.

Az üiésnek több napirendje nem volt, a Polgármester azt bezárta.

K.m.f

~stt
polgármester

Dr. Jakab Dorottya
jegyző

LLLVe~~
Lajtosné Lécz Erzsébet

jkv. hit.

Hajdu Péter
jkv. hit.


