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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

  

 

Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 15. 

du. 18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

 

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester  

Csiszár Csaba jegyző 

Urlauberné Horváth Éva alpolgármester 

Benedek János, Ceglédi Zoltánné dr. és 

Rozsnyai Attila képviselők, 

Szomor László a Kronosz Egyesület képviseletében, 

Rambala Ágnes jegyzőkönyvvezető. 

 

 

Távolmaradt: Malustyik László és Dr. Muskó Zsolt 

 

 

 

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból 

5 fő jelen van, így az ülés határozatképes.  

 

 

 

Az ülést megnyitja. 

 

 

-------- 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

napirendet fogadja el: 

 

 

N A P I R E N D I      J A V A S L A T 

 

 

1.) Javaslat a Recipe Ferrum Szociális Szövetkezethez történő csatlakozáshoz 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

2.) Javaslat a „Magyarország Szeretlek” rendezvény megszervezésére 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

___________________________ 
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NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

1.) Javaslat a Recipe Ferrum Szociális Szövetkezethez történő csatlakozáshoz 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)  

 

Kispál István: Tisztelettel köszönti a Kronosz Egyesület képviseletében megjelenő Szomor 

László Urat, és felkéri, hogy pár szóban ismertesse az egyesület céljait. 

 

Szomor László: Megköszöni a lehetőséget, hogy a Képviselő-testülettel személyesen 

ismertetheti az Egyesület törekvéseit. A Kronosz Egyesület célja és elsődleges feladata, hogy 

számos szociális szövetkezetet felkarolva segítse a helyi termékek előállításának, 

értékesítésének lehetőségét pályázati források kihasználása mellett. Az Egyesületet ezzel a 

céllal is hozták létre, mivel a már működő számos szociális szövetkezet igényelte egy 

összefogó, szervező és lebonyolítási feladatokat felvállaló szervezet létrehozását. Az 

egyesületet 2011-ben hozták létre, és a pályázati lehetőségek maradéktalan kihasználásával 

segíti az szövetkezetekben lévő tagok termékeinek előállítását, értékesítését.  

Az Egyesület jelenleg szervezi egy új, a Recipe Ferrum Szociális Szövetkezet létrehozását, 

melynek alapszabály tervezetét előterjesztésként a testület rendelkezésére is bocsátott. E 

szövetkezet célja, hogy a gazdasági szükségletek mellett az oktatási, kulturális, szociális és 

egészségügyi szükségeteket is biztosítsa a szövetkezet tagjai részére. Az egyesület azt 

szeretné elérni, hogy alapító tagjai között legalább 1 önkormányzat is legyen, mert így 

lehetősége nyílna olyan pályázati lehetőségek kihasználására is, amelyeket ez idáig sem az 

önkormányzatok sem a szövetkezetek nem tudtak kihasználni. A szövetkezet együtt kíván 

működni a térség önkormányzataival és biztosítani, szervezni kívánja az ott élő 

munkanélküliek munkához jutását.  

A Kronosz Egyesület egyik elsődleges feladata a szociális szövetkezeteknél a kutatás-

fejlesztés projekt. Ezt kifejezetten az élelmiszeripar területén teszi, melyben partner már a 

Szegedi Tudományegyetem is. A szövetkezet az organikus zöldségtermesztéssel kíván értéket 

teremteni. Amennyiben az önkormányzat saját tulajdonú ingatlannal rendelkezik és a 

közmunkaprogramban részt vesz, akkor akár kísérleti parcellák létrehozásával a 

közfoglalkoztatottak részére is hosszú távon munkát tud biztosítani. Ez a projekt nemcsak 

Kisszálláson, hanem más önkormányzatoknál is több területen valósulhatna meg. Javasolja, 

hogy az önkormányzat alapító tagként csatlakozzon a Recipe Ferrum Szociális Szövetkezet 

létrehozásához. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

Urlauberné Horváth Éva: Érdeklődik, tekintettel arra, hogy a létrehozandó szövetkezetnél a 

törzstőke igen alacsony, ezért felvetődik benne, hogy egy nagyobb beruházású, komoly 

pályázaton hogy tudna indulni?  

Említette továbbá a kutatási célterületet, mely azonban miért nem szerepel a szövetkezet 

tevékenységi körei között? 

 

Szomor László: Nagyon szerteágazó a tagok köre. Az egyesületbe belépőknek nincs 

meghatározva a minimális tőke befizetési kötelezettsége. A jogszabályok csak azt írják elő, 

hogy a tagok, csak az általuk befizetett tőke erejéig vállalnak felelősséget. A jegyzett tőke is 
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éppen azért ilyen alacsony, hogy a hátrányos helyzetű térségekben lévők is csatlakozni 

tudjanak. A Kronosz Egyesület felvállalta, hogy az önerőt előteremti megfelelő pályázati 

célokhoz. Az előkészítő szakasz biztosítja az önrészt, ezért nem kell külön önrészt biztosítani 

a pályázathoz. 

Most van kialakítás alatt az a hálózati rendszer, amely lehetőséget biztosít arra, hogy, 

felmérésre kerüljenek, milyen termékek kereskedelmét lehet az interneten keresztül 

megvalósítani. Nem csak helyi szintű értékesítésre, hanem nagytételű árumozgatásra 

terveznek, éppen ezért a kutatást is hozzá fogják kapcsolni a szövetkezet tevékenységi 

köréhez. 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Érdeklődik, hogy amennyiben az önkormányzat 25.000 Ft tőkével belép 

a szövetkezet alapító tagjaként, akkor a jövőben milyen kötelezettségei lesznek? 

 

Szomor László: Az önkormányzatnak kötelezettsége nem lesz, csak akkor, ha azt saját maga 

felvállalja.  

 

Kispál István: Meglátása szerint egy termeltetési, értékesítési lehetősége adódik az 

önkormányzatnak, amennyiben a létrehozandó szociális szövetkezetbe, mint alapító tag belép.  

Ha termelési oldalról vesszük szemügyre, akkor a valóságban nem az interneten keresztül fog 

majd a termékértékesítés létrejönni, hanem a térségben lévő tagok egymás között fogják 

értékesíteni az általuk megtermelteket.   

 

Szomor László: A szövetkezet ki akarja bővíteni a termékpalettát, hiszen megvan hozzá az 

ereje, hogy a multi cégekhez is beférkőzzenek, hiszen olyan banki finanszírozási konstrukciók 

vannak mögötte, melyek segítenek a megvalósításban. A Kronosz Egyesületnek integráló 

szerepe van, és a szövetkezetek tartják el. 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

157/2015.(IX.15.) ÖK    H A T Á R O Z AT  
 

Recipe Ferrum Szociális Szövetkezethez csatlakozásról 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Recipe Ferrum Szociális Szövetkezet 

alapszabály tervezetét. 

 

A Képviselő-testület 25.000 Ft, azaz Huszonötezer forint 

tagi vagyoni hozzájárulással alapító tagként csatlakozik a 

Recipe Ferrum Szociális Szövetkezet (6070 Izsák, Gödör 

u. 10.) létrehozásához. 

 

A Képviselő-testület a vagyoni hozzájárulás forrását az 

önkormányzat 2015. évi költségvetéséből biztosítja, és 

megbízza a Polgármestert, hogy a szükséges 
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nyilatkozatokat tegye meg és a szükséges 

dokumentumokat írja alá. 

 

____________________________ 

 

 

2.) Javaslat a „Magyarország Szeretlek” rendezvény megszervezésére 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)  

 

 

Kispál István: Tájékoztatásul elmondja, hogy a tavalyi évben is megrendezésre került a 

„Magyarország Szeretlek” programsorozat, melyhez Kisszállás település is csatlakozott. A 

rendezvény jól sikerült és tekintettel arra, hogy bizony a lakosságnak igenis szüksége van az 

ingyenes, színes és kulturális rendezvényekre, javasolja, hogy az idei évben is kerüljön 

megrendezésre a program. Az önkormányzat a 2015. évi költségvetésének tervezésekor 

110.000 Ft-ot különített el erre a célra, és a tavalyi évhez hasonlóan várta a pályázati kiírást, 

mely sajnos az idei évben nem került kiírásra. Mindazon által a korábbiakban már 

megtervezett műsort javasolja megtartani. 

A rendezvényre szeptember 26-án kerülhetne sor, melynek keretében lenne a „Akik a hazáért 

haltak” emlékére a kopjafa ünnepélyes felállítása is megtörténne. A programok délelőtt 9 

órától indulhatnának főzéssel a civil szervezetek illetve a lakosság részéről benevező 

csoportok részvételével. Délelőttre tervezünk még a gyermekeknek állatsimogató kialakítását, 

légvárat, ugrálót, kézműves foglalkozásokat, kocsikázást, valamint lehetne még helyi 

termékek kóstolását is szervezni. Ebéd után kerülhetne sor 13 órától a Magyar Nemzetőrség 

Művészegyesülete által a fúvós zenekar előadására, valamint a tavalyi évben is megszervezett 

község legjobb pálinkájának kiválasztására. Délután fel lehetne kérni László József helyi 

lakost egy nosztalgia zene biztosítására, majd este 19 órakor kerülhetne sor a Szent Mihály 

napi tűzgyújtásra. 

Javasolja, hogy a „Magyarország Szeretlek” rendezvény keretében kerüljenek Kisszálláson is 

megrendezésre a fentiekben ismertetett programok és az előterjesztésben foglalt Látó Imre 

előadóművész zenei szolgáltatásról szóló megállapodását a testület hagyja jóvá. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

 

Urlauberné Horváth Éva: Egyetért a rendezvény megvalósításával és javasolja, hogy a 

Humánpolitikai Bizottság kezdje meg a részletes programok kidolgozását. 

 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 
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158/2015.(IX.15.) ÖK    H A T Á R O Z AT  
 

Látó Imre (Budapest, Zichy J. u. 36. II. em. 14.) zenei szolgáltatásra 

irányuló megállapodásának jóváhagyása 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint 

jóváhagyja a 2015. szeptember 26-i rendezvényen 

megvalósuló Látó Imrével (Budapest, Zichy J. u. 36. II. 

em. 14.) kötött zenei szolgáltatásra irányuló 

megállapodást. 

 

____________________________ 

 

 

 

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 20.00 órakor berekesztette. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Kispál  István               Csíszár Csaba 

   polgármester        jegyző 

 


