Miskolc Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata
819.024-8/2018.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. június 28.
napján 09.00 órai kezdettel tartott rendkívüli testületi üléséről, a Polgármesteri
Hivatal Jogi és Igazgatási Főosztály tárgyalójában.

Jelen van:

Váradi Gábor elnök, Gulyás Ferenc elnökhelyettes, Bozik János és Lakatos Ernő
testületi tagok

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről: Dr. Hajdu-Harsányi Zoltán
jogi ügyintéző a jegyző képviseletében, Nagy Péter költségvetési ügyintéző, Sipos Melinda
önkormányzati ügyintéző

Váradi Gábor elnök: Köszönti a megjelenteket és a Hivatal munkatársait. Köszönetét fejezi ki a
Hivatal munkatársainak a munkájáért, hogy a rendkívüli ülésüket ilyen gyorsan elő tudták készíteni.
Tájékoztatja a Testület tagjait, hogy rendkívüli ülésen csak az a napirend tárgyalható, ami kapcsán
az ülés összehívásra került.
Megállapítja, hogy a Testület 4 képviselője megjelent, a testületi ülés határozatképes, amelyet
megnyit. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Sipos Melindát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Gulyás Ferencet.
Ismerteti a megtárgyalásra javasolt napirendet, amelyhez tartozó előterjesztés kiosztásra került a
Képviselő-testület tagjai számára. Kéri, hogy szavazzanak a meghívó szerinti napirend elfogadásáról.
A Testület 4 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét.
Napirendi pont:

1.

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának szociális
szövetkezetekbe tagként történő belépéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Elnök

Váradi Gábor elnök: Mielőtt rátérne a napirendi pont tárgyalására, néhány mondatban
tájékoztatást szeretne nyújtani a nyári táborról, mert fontosnak tartja azt megemlíteni. 2018. június
19-23. között – Polgármester Úrnak köszönhetően támogatást kaptak – szervezték meg a nyári tábor
programsorozatot. Először a tervezett helyszín Tiszalúc volt, de ott előtte való este problémák
merültek fel a tisztasággal kapcsolatban. Még az este folyamán találniuk kellett egy másik helyet, ami
sikerült. Az új helyszín az Égervölgye tábor lett. 51 gyermek és 13 felnőtt volt a táborban. Az új
helyszín nagyon szép volt, talán még jobb is, mint a tiszalúci. Megjegyzi, többe is került, de
minőségileg jobbat sikerült találniuk. Ezzel kapcsolatban a következő rendes ülésük alkalmával
részletesen beszámol.
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1. napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
szociális szövetkezetekbe tagként történő belépéssel kapcsolatos döntések
meghozatalára

Váradi Gábor elnök: Korábban már említette, hogy több, 14 szociális szövetkezet is megkereste
önkormányzatukat, hogy tagként vegyenek részt a szövetkezetek munkájában. Megjegyzi, törvényi
kötelezettség a szociális szövetkezeteknek nemzetiségi önkormányzat a bevonása a munkába. A
szövetkezetek által küldött együttműködési megállapodást továbbította a Hivatal munkatársának,
Dr. Hajdu-Harsányi Zoltán jogi ügyintézőnek. Ezúton is ismételten köszönetet mond a gyors és
korrekt munkáért, a segítségnyújtásért. A Kolléga részletesen áttanulmányozta a szövetkezetek
javaslatait, és mellé tett egy-egy saját észrevételt, hogy milyen módon érdemes elfogadni a javaslatot.
A Hajdu-Harsányi úr által megküldött javaslatokat előzetesen látta, áttanulmányozta és nagyon
korrektnek, önkormányzatukra nézve törvényszerűnek gondolja. A Hivatalnak az elsődleges
álláspontja saját védelmének a megteremtése ezekben a helyzetekben is. Ahogy mindig, most is szem
előtt tartották, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat semmilyen kárt ne szenvedjen egy-egy ilyen
tagbelépés vonatkozásában sem. Az előterjesztésben is szerepel több olyan pont is, amely alapján az
együttműködési megállapodásban foglaltak szerint változást kell eszközölni.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincs.
Javaslata, hogy külön szavazzanak a szociális szövetkezetekről a szerint, ahogy az anyagban
szerepelnek.
Sipos Melinda: Felhívja a figyelmet arra, hogy nem áll módjukban minden egyes szövetkezetről
szavazni, külön határozatot hozni, mert az előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadása
esetén egy hozott döntés születik.
Váradi Gábor elnök: Akkor úgy szeretné, hogy egyszer szavazzanak, de külön határozat szülessen
mindegyik esetében, mert a szövetkezek azt kérték tőle, hogy nekik külön határozat kell arról, hogy
önkormányzatuk a szövetkezetbe való belépést támogatja.
Sipos Melinda: A határozati javaslatban felsorolásra kerül az összes szövetkezet, amelybe az
önkormányzat belép.
Dr. Hajdu-Harsányi Zoltán: Megerősíti az elhangzottat, mindegyik szövetkezet szerepel a
javaslatban. A határozati javaslat mellékletében felsorolásra is kerül, hogy melyek azok a
szövetkezetek, amelyek belépéssel érintettek, tehát az mindegyik szövetkezetre vonatkozik.
Kiegészítésként elmondja, hogy ugyan 14 szövetkezet kereste meg a Roma Nemzetiségi
Önkormányzatot, viszont 13 vonatkozásában születik döntés. Ennek az az oka, hogy az egyik
szövetkezet nem tudta az alapszabályát becsatolni. A tegnapi nap folyamán egyeztetett Forgó
Mártával, hogy 2 ilyen szövetkezet van, melyek közül az egyik szövetkezet pótlólag megküldte a
szükséges dokumentumot. Ez azért fontos, mert a vagyoni hozzájárulást – amit fizetni szükséges az
önkormányzat részéről –, az alapszabály tartalmazza. Amennyiben ezt nem látják, akkor nyilván az
önkormányzat nem tud arról döntést hozni, hogy befizeti-e azt a szövetkezeti hozzájárulást vagy sem.
Ezért 13 szövetkezeti belépésről tudnak jelenleg döntést hozni, amennyiben a szövetkezetek ezeket a
módosítási javaslatokat elfogadják. Annyival kiegészült a határozati javaslat, amit a korábbi jogi
véleményezés nem ilyen formában tartalmazott, az a 2. pont d) alpontja. Ez a szövetkezetek részéről
megküldött megállapodás 4. pontjában foglaltakra vonatkozik, nevezetesen egy kötbérfizetési
kötelezettséget írna elő az önkormányzat részére. A Hivatal Pénzügyi Osztályával egyeztetve ez nem
állhat érdekében a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak. Egyrészt azért, mert úgy van
megfogalmazva, hogy nem is derül ki, hogy az éves árbevétel 50%-a, az adott esetben a szövetkezetre
vagy az önkormányzatra vonatkozik. Megjegyzi, mindegy is, hogy melyikre, mert ez olyan mértékű
terhet róna az önkormányzatra, hogy ezt vállalni nem éri meg semmilyen formában. Ezért került bele
a határozati javaslatba a d) pont, hogy a megállapodás szövege olyan formában kerüljön
módosításra, hogy ez a kötbérfizetési kötelezettség kerüljön ki belőle, mert ezt az önkormányzat
vállalni nem tudja.
A Testület tagjai egyetértésüket fejezik ki az elhangzottak kapcsán.
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Váradi Gábor elnök: Kérdése, hogy mi lett a 25 ezer forintos támogatási résszel.
Dr. Hajdu-Harsányi Zoltán: Az maradhat. Kiegészíti azzal – amit megírt Elnök Úrnak –, hogy
nyilván nem lehet a személyes közreműködés ellenértéke, hanem támogatás. Nyilván a Miskolci
Roma Nemzetiségi Önkormányzat személyes közreműködést nem végző tagként csatlakozik az adott
szövetkezetekhez, amik az ország különböző pontjain vannak, így nem is lehetne elvárható. A
támogatási formával viszont nincs baj.
Váradi Gábor elnök: Köszöni a tájékoztatásokat, így már teljesen egyértelmű számára.
Kéri képviselőtársait, hogy tüzetesen nézzék át az elkészített és az ülés megkezdése előtt kiosztott
anyagot. Tájékoztatásként elmondja, hogy mindez önkormányzatuk számára is jár kiadással, gondol
itt a belépési díjakra, ami szövetkezetenként eltér. Hangsúlyozza, ami az előterjesztésben is szerepel
összeg, az egyszeri tagdíj.
Dr. Hajdu-Harsányi Zoltán: Valóban, egyszeri tagdíj, de azzal a kiegészítéssel, hogy az
alapszabály emennyiben előírja – amit a Ptk. lehetővé tesz – pótbefizetés elrendelését. A szövetkezet
a tagjai felé élhet egy ilyen pótbefizetési kötelezettségre való felhívással. A pótbefizetés évente
maximum egyszer rendelhető el, a vagyoni hozzájárulás 30%-át teheti ki.
Váradi Gábor elnök: Köszöni a kiegészítést.
Röviden ismerteti a határozati javaslatot. Amennyiben nincs észrevétel, kéri, hogy szavazzanak az
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról.
A Testület 4 igen szavazattal elfogadta az előterjesztés szerinti
határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi
testületének RO-22/2018.(VI.28.) határozata:

Önkormányzata

Képviselő-

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a ,,Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
szociális szövetkezetekbe tagként történő belépésével kapcsolatos döntések
meghozatalára” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi szociális szövetkezetekbe
tagként történő belépésével kapcsolatos döntések meghozatala
1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete
elhatározza a határozat mellékleteként felsorolt 13 db szociális szövetkezetbe tagként történő
belépését.
2. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a
valamennyi szövetkezettel megkötésre kerülő megállapodást az alábbi módosított
tartalommal fogadja el:
a) A cím kiegészítése olyan módon, hogy egyértelműen megállapítható legyen a szövetkezeti
tagsági jogviszony létesítése. Egyúttal a szerződő feleknél meg kell jelölni, hogy a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, mint a szövetkezetbe tagként belépő fél köti meg a
megállapodást.
b) Rögzítendő a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről a belépéssel egyidejűleg
teljesítendő vagyoni hozzájárulás mértéke:
- Alisca Szociális Szövetkezet vonatkozásában 1.000,- Ft,
- Art of Life Szociális Szövetkezet vonatkozásában 5.000,- Ft,
- Consola Szociális Szövetkezet vonatkozásában 5.000,- Ft,
- Együtt Minden Sikerül Szociális Szövetkezet vonatkozásában 1.000,- Ft,
- Inboxen Szociális Szövetkezet vonatkozásában 1.000,- Ft,
- Kaktusz Gince Szociális Szövetkezet vonatkozásában 1.000,- Ft,
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- Kuckó-Vitál Szociális Szövetkezet vonatkozásában 1.000,- Ft,
- Majtisi Tésztaipari Termelő Szociális Szövetkezet vonatkozásában 1.000,- Ft,
- Ni-Lovagok Szociális Szövetkezet vonatkozásában 7.000,- Ft,
- Pellax Perfide Szolgáltató Szociális Szövetkezet vonatkozásában 1.000,- Ft,
- Röff-Tech Szociális Szövetkezet vonatkozásában 5.000,- Ft,
- Syro Syendro Szociális Szövetkezet vonatkozásában 1.000,- Ft,
- Tövisbarátok Szociális Szövetkezet vonatkozásában 10.000,- Ft,
A megállapodás tartalmazza továbbá a vagyoni hozzájárulás megfizetésének módját,
határidejét, a befizetés elmulasztásának következményeit.
c) A megállapodás kiegészítése azzal, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat személyes
közreműködést nem vállaló tagként lép be a szövetkezetekbe.
d) A megállapodás 4. pontjában foglalt kötbér fizetési kötelezettséget a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat nem vállalja.
3. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza az elnököt, hogy a belépési nyilatkozat módosításával, valamint a belépéssel
kapcsolatos intézkedéseket megtegye, a módosított nyilatkozatot aláírja.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Elnök
Önkormányzati Igazgatási Osztály
azonnal
A RO-22/2018.(VI.28.) határozat melléklete

A belépéssel érintett szövetkezetek felsorolása:
- Alisca Szociális Szövetkezet (7144 Decs, Hunyadi u. 11.),
- Art of Life Szociális Szövetkezet (6400 Kiskunhalas, Sétáló u. 6.),
- Consola Szociális Szövetkezet (2458 Kulcs, Sellő u. 2.),
- Együtt Minden Sikerül Szociális Szövetkezet (3735 Kánó, Kossuth Lajos u. 7.),
- Inboxen Szociális Szövetkezet (6000 Kecskemét, Ág u. 27.),
- Kaktusz Gince Szociális Szövetkezet (6066 Munkácsy, Mihály u. 14.),
- Kuckó-Vitál Szociális Szövetkezet (6000 Kecskemét, Kisfái tanya 193.),
- Majtisi Tésztaipari Termelő Szociális Szövetkezet (4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 23.),
- Ni-Lovagok Szociális Szövetkezet (6000 Kecskemét, Talfája köz 292/A.),
- Pellax Perfide Szolgáltató Szociális Szövetkezet (6000 Kecskemét, Szőlőskert utca 14.),
- Röff-Tech Szociális Szövetkezet (6921 Maroslele, Arany János u. 44.),
- Syro Syendro Szociális Szövetkezet (6042 Fülöpháza, I. körzet tanya 107.),
- Tövisbarátok Szociális Szövetkezet (8278 Pogányszentpéter, 117. hrsz.).

Váradi Gábor elnök: Megköszöni mindenki munkáját. Az ülést 09 óra 20 perckor bezárja.
K. m. f.
Gulyás Ferenc
jegyzőkönyv- hitelesítő

Váradi Gábor
elnök

Sipos Melinda
jegyzőkönyvvezető

Dr. Hajdu-Harsányi Zoltán
jogi ügyintéző

A jegyzőkönyv törvényességi véleményezésre bemutatva:
Dr. Alakszai Zoltán
jegyző
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