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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Érted Közösen Szociális Szövetkezet igazgató elnöke, Kolompár László írásban fordult a Pásztó 
Városi Önkormányzathoz, amelyben közölte, hogy a szövetkezet a tagság szinte teljes egybehangzó 
akarata miatt 2019. II. negyedévben a megszüntetését tervezi. (1. számú melléklet) 
A 2014. december 1-én létrehozott, 2015. március 16-án bejegyzett Érted Közösen Szociális Szö-
vetkezet elsődleges célja a halmozottan hátrányos helyzetű térségben az alapszintű megélhetés 
biztosítása, továbbá a szociálisan hátrányos helyzetben lévő emberek számára munkafeltételek 
teremtése és közösségi alapjából (adózás utáni eredményéből különítheti el), különféle kulturális, 
oktatási, szociális és egészségügyi szükségletek kielégítésének elősegítésével tagjai szociális 
helyzetének javítása.  

A Szövetkezet 2017. május 8-i egységes szerkezetű Alapszabálya szerint a jegyzett tőke 
alapításkori értéke 8000.-Ft. (Nyolcezer forint), a tagok vagyoni hozzájárulásának névértéke: 1000.-
Ft.(Egyezer forint). Minden tag egy-egy vagyoni hozzájárulás befizetésére vállalt kötelezettséget. A 
vagyoni hozzájárulás kizárólag készpénzből áll. 

Az Önkormányzat Érted Közösen Szociális Szövetkezetbe tagként történő belépését a Képviselő-
testület 203/2016.(VIII.25.) számú határozatával elfogadta, a 33/2017 (II.13.) számú határozatával a 
Szövetkezet munkájához időszakosan szakmai, pénzügyi, jogi szakemberek segítségének biztosítása 
révén járult hozzá.  
A Képviselő-testület a 88/2017 (IV. 10.) számú határozatával hozzájárult, hogy az Érted Közösen 
Szociális Szövetkezet székhelyét az önkormányzat tulajdonában lévő 3060 Pásztó, Kossuth Lajos u. 
116. szám (hrsz: 539/1) alatti ingatlanra, ingyenesen visszavonásig bejegyezze.  

A Érted Közösen Szociális Szövetkezet a szakmai támogatás, tanulmány utak és a tagok igyekezete 
ellenére sem volt képes elindítani az alapszabályában meghatározott tevékenységeit. Ez első sorban 
az anyagi erőforrások szinte teljes hiánynak köszönhető.  

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
 Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta az Érted Közösen Szociális Szövetkezet 
megszüntetésével kapcsolatos javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. A Képviselő-testület támogatja az Érted Közösen Szociális Szövetkezet megszüntetését, 
valamint, hogy székhelyét az önkormányzat tulajdonában lévő 3060 Pásztó, Kossuth Lajos u. 116. 
szám (hrsz: 539/1) alatti ingatlanról töröltesse. 
2. A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntéséről Kolompár 
László igazgató elnököt tájékoztassa. 
 
 Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
 
 
Pásztó, 2019. április 16. 
 
 Farkas Attila 
 polgármester 
 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 dr. Sándor Balázs 
 jegyző 
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