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Bácsalmás Város Képviselő-testületének 
2022. október 25-i ülésére 

 
a Bácsalmásért Feldolgozó és Értékesítő Start Szociális Szövetkezet 2022. I. félévi 

tevékenységéről szóló tájékoztató 
tárgyban 

 
A veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, de a Kormány a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendeletében arról 
döntött, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat 
képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét 
maga gyakorolja. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Bácsalmásért Feldolgozó és Értékesítő Start Szociális Szövetkezet 2022-ben már 
támogatások nélkül végezte a tevékenységét. Az előző években megnyert pályázatokat 
megvalósította, a tovább foglalkoztatást teljesítette, korábbi köztartozásait rendezte. Kettő 
támogatási program esetében a pályázatkezelő visszaigazolta a projekt lezárását, a harmadik 
támogatási program befejezését igazoló dokumentum folyamatban van. 
 
A szövetkezet állományi létszáma a vizsgált időszakban csökkent, továbbra is 2 fő nyugdíjas 
foglalkoztatása segíti a munkát. Június hónapban a szövetkezet alkalmazotti létszáma 3 főre 
csökkent. 
 
A szövetkezet főtevékenysége továbbra is az élelmiszertermék gyártása és értékesítése, ennek 
keretében Bácsalmási Finomságok termékcsoport előállítása és forgalmazása.  
Emellett 2022-ben, az előző évekhez hasonlóan, bérgyártást végez a szegedi Nagyfa-Alföld Kft. 
részére (BV Intézetek), a fogvatartottak ellátására fokhagymakrém és paprikakrém gyártására. 
Ebben az évben kb. 3 000 kg fokhagymakrém és 1 000 kg paprikakrém gyártására kerül sor. Az 
előző évihez viszonyítva a gyártási díjat sikerült a duplájára emelni. 
 
A termékértékesítésben az előző években bekövetkezett visszaesés hatása még ebben az 
évben is érződött és a mai napig érezhető. A piacok lassan épültek vissza, a partnerek továbbra 
is óvatosan rendeltek. Ennek ellenére a vizsgált időszakban felfelé ívelő volt az értékesítési 
bevétel. 
Az új gyártási szezon előtt egy alapító tag alapos munkája eredményeképpen elkészült egy 
átfogó kimutatás az előző év gyártási és forgalmazási adatairól, melynek alapján 
optimalizálással, a takarékossági lehetőségek előtérbe helyezével elkezdődött a hatékonyabb 
termékgyártás.  
 A magas alapanyag- és egyéb anyagköltségek (mint ízesítő anyagok, csomagoló anyagok, 
üvegek, címkék, stb.) nagyon megterhelték a szövetkezet amúgy is szűkös költségvetését, de 
végül a legfontosabb alapanyagokat sikerült beszerezni és feldolgozni. 
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A nyári időszakban stagnált a forgalom, ez elsősorban a közétkeztetésben mutatkozott meg. A 
vendéglátó egységekben, illetve a viszonteladói partnerek vonatkozásában viszont nőtt a 
bevétel. 
Az újonnan gyártott nagyobb volumenű termékpaletta érezhetően nagyobb forgalmat generált.  
A csökkent létszámnak, illetve a tervszerű, átgondolt termékgyártásnak köszönhetően a 
szövetkezet pénzügyi helyzete is javulásnak indult. A napi gondok továbbra is fennállnak, de a 
NAV felé köztartozása nincs a vállalkozásnak. Az Önkormányzat felé fizetendő iparűzési adó-
tartozás kiegyenlítésére részletfizetési lehetőséget kapott a szövetkezet, és így törleszti az OFA 
Nonprofit Kft. felé fennálló pályázati előleg-tartozást is. 
 
Az átgondolt, takarékos gazdálkodásnak köszönhetően nehezen ugyan, de hónapról hónapra 
egyelőre fenn tudja tartani magát a társas vállalkozás. 
Félő, hogy az energiaárak nagyfokú emelkedése miatt a további működés veszélybe kerülhet. 
 
A szövetkezet a termékgyártáshoz továbbra is a BÖKK NKft. tulajdonában lévő, illetve az 
Önkormányzattól tartós használatba átvett eszközöket és gépeket használja. A Haszonkölcsön 
szerződés 2023. február végéig hatályos. A használatba vett eszközök és gépek hiánytalanul 
megvannak, működőképesek, karbantartásuk, szükség szerinti javításuk folyamatos. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fentiek alapján kérem a tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni, és a 
következő határozati javaslatot az Mötv. 47. § (2) bekezdés alapján, egyszerű többséggel 
elfogadni. 
 
Határozati javaslat 
 
Tárgy: Tájékoztató a Bácsalmásért Feldolgozó és Értékesítő Start Szociális Szövetkezet 

2022. I. félévi tevékenységéről 
 

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bácsalmásért Feldolgozó 
és Értékesítő Start Szociális Szövetkezet 2022. I. félévi tevékenységéről szóló 
tájékoztatóját az előterjesztés szerint tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Németh Balázs polgármester 
 
Operatív felelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes BÖKK Nkft. ügyvezető 
 
A határozatról értesül: 
- kivonattal: 1. Németh Balázs polgármester 

2. Patocskai Ibolya jegyző 
3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető 
4. Barta Tiborné Gáll Ágnes igazgatósági elnök 

 
A Képviselő-testület nem kéri jelenteni a határozatban foglaltak végrehajtásának 
megtörténtét. 

 
Bácsalmás, 2022. október 12. 
 
 
 
 
 
 Németh Balázs 
 polgármester 


