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Előterjesztés 

Bácsalmás Város Képviselő-testületének 

2022. október 25-i ülésére 

 

a Bácsalmási Start Szolgáltató 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 Bácsalmási START Szolgáltató Szociális Szövetkezet a vonatkozó rendelkezések alapján 

elkészítette I. félévi beszámolóját a 2022. évre. 

 

A szövetkezet 2016. augusztusban jött létre, és 2017. március 1-én kezdte el aktív működését. Fő 

tevékenysége a mezőgazdasági szolgáltatás, melynek keretében kézi erővel mezőgazdasági 

bérmunkát végez. 

 

A szövetkezet állományi létszáma 0 fő. 

 

2020.04.30. után a szövetkezet semmilyen tevékenységet nem folytatott, és jelenleg sem folytat, 

mivel nem tudja kitermelni a jogszabály által előírt minimálbért és járulékait. 

 

Mivel a szövetkezet nem tudta teljesíteni az OFA-val kötött támogatási szerződésben foglalt 

továbbfoglalkoztatási kötelezettséget, ezért azt az OFA a támogatási szerződéstől 2022.04.22. 

napján elállt, és visszakövetelte az elnyert támogatási összeget és annak ügyleti kamatait 

összesen 65.657.857.- Ft értékben. 

Ezt a szövetkezet nem tudta teljesíteni. A továbbiakban várjuk az OFA válaszát. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek 

megvitatni és a következő határozati javaslatot egyszerű többséggel [Mötv. 47. § (2) bekezdés 

alapján] elfogadni. 

 

Határozati javaslat: 

 

Tárgy: Tájékoztató a Bácsalmási Start Szolgáltató Szociális Szövetkezet 2022. I. félévi 

tevékenységéről 

 

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bácsalmási START 

Szolgáltató Szociális Szövetkezet 2022. évi I. félévi működéséről szóló tájékoztatót az 

előterjesztés szerint tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Németh Balázs polgármester 

 

Operatív felelős: KulesevicsJános igazgatósági elnök 

 

A határozatról értesül: 

- kivonattal: 1. Németh Balázs polgármester 

  2. Patocskai Ibolya jegyző 

  3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető 

  4. Kulesevics János igazgatósági elnök 

 

A Képviselő-testület nem kéri jelenteni a határozatban foglaltak végrehajtásának 

megtörténtét. 

 

Bácsalmás, 2022. október 11. 

 

 

 

 

 Németh Balázs 

 polgármester 
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