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Tórglaló

Kiss János Norbert polgármester
Somogti Róbert
alpolgármester
Balogh Tamás,
Kató Dénes kepviselől,

Rendes - Somlai Eszter aljeglző
Sarkadi Tib orné j egtzőkönylveze tő

Távolmaradását előre jelezte Vida Szabolcs Mpviselő
Lakosság részérőlmegjelent: 0fő

kiss János Norbert nolgármester: kö§zönti a megjelenteket. Megáltapítja, hogl az 5
testületi tagból 4 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés
napirendjére. A rendkívüli üIés telefonon történő összehívását a napirendi pontban való

sürgős döntési Mnyszer indokolta.

Kiss János Norbert ooleármester: Kéri, hogl aki a napirendi ponttal

kézfe nntar íás s al

j e l e zz e.

somlószőlős Ónkormányzat képviselő+estülete 4 igen szayazattal
tartózkodas nélkijl - az alábbi napirendet fogadja el:

-

eg)etért,

el]enszavazat és

]./ Somlószőlősi Ókalógiai Szociális Szövetkezet működése
Előterj esztő : Kiss János Norbert pol7ármester

NÁPIREND rÁncvll,,Ís,q,:
l J S omlószőlősi Ökológiai Szociális Szövetkezet működése
Előíerjesztű Kiss lános Norbert polgórmester

Kiss János Norbert polgármester: Elmondja, hogt a rendkívüli ülés összehívását a szociális
szövetkezet műkadésével kapcsolatban hívta össze, hogl eldantsék, hogl akarjáh vagl sem a
szociális szövetkezetet fenntartani. Jelen pillanatban a szöveíkezet valamilyen szinten

működik, Tudni kell, hogl ebben a szövetkezetben nag,,on sok vezető yan, de véleménye
szerint nem végeztékel azt a munkát, amií nekik kellett volna elvégezni.
Somogvi Rőbert alpolgármester: De a pénzt felvették.
Kiss János Norbert polgármester: Igen, voltak pénz elköttések, de most nem ez a kerdés. A
kérdés,hogy ezen szeretnének váItoztatni. Szeretnék megváltoztatni a sző,etkezet vezetői
struktúráját, mert a fennmaradása ezzel van összefiiggésben. számításai szerint a
betervezeítekhez képest l0-15 %l-ot az önkormányzatnak hozzá kell tennie. Változtaíni kellene
azon, hogl nem étkezde lenne - az étkezde 50 fővel való étkeztetése eglenlő a veszíeséggel- ,
ott zöldségfeldolgozÓ, savanyító lesz. Három fő lett beiskolána szalaics iskolába, ezekeí a
tanulmányokat tudjók hasznosítani, de ha konyháí szeretnének működtetni, az három fővel
lehetetlen, kb. hat fő szakséges egy konyha lizeűelrcftséhez, Jelen pillanatban a legfontosabb,
hogl a rendszert nég,l és fél hónapig fenn kell tartani, hátrányos helyzetű embereket kell
felvenni a szövetkezetbe. Ha most úgy döntenek, hogl megszűntetik az egészet, akkor a
szÖvetkezet által Íelvett összes pénzt vissza kell
Jizeíni. Valószínű, hogl az önkormányzatnak
kellene visszafizetni és utána polgári peres úton tudnák ezeket a dol§okat érvényesíteni.Hét
millió forintra van szültség ahhoz, hog,, a rendszer négl és jat ndnapig műkOdjan,
fenntartható leglen. Az ő számításai szerint ez at millió forűt, a szigorú számítások szerint
hét millió, de nemcsak az embereket kell fenntartani, hanem magát a szalonai vezetőí, a
megvalósítást is. Vannak egtéb kakségek

Baloeh Tamás: Kérdezi, hogl meg kell-e taríani ezeket a vezetőket?
kíss ,Iénos Norbert oolgármester: Ezeket a vezetőket nem akarják tovább alkalmazni, az
ügnéd úr ezen dolgozik, mit hog)an lehet fenntartani, ha nem ra'tgják ki őkeí, akkor nem
tudják az egészet megvalósítani, Az egész pályázat nem yalós dolgolva épült a bevételek
knpcsán, úgl fogadták el, olyan számok szerepelnek benne, amelyit más pályázat kapcsán
nem

fogadtak volna el.

Rendesőomlaí Eszter alieeyző: A pályázat

kiss rános Norbert

nem vizsgálja az önerő vátlatását.

polgármester: Nem

az

önerőre gondolt, hanem

a

megvalósításra, Azért kell ezen változtatni, mert nem vállatható és nem
fenntarlható.

szakmai

Baloeh Tamás : Kérdezi, hogl mit mondott Damény Sándor Úr?
kiss rános Norbert nolgármester: Damény Úr igazából nem mond semmit, ezt nekik ketl
megoldani. próbáI külső segítséget kerni, de a segítségabban nyilvánul meg, hogl békén
hagják és támogatják az önkormányzatot, ez is nagl segítség. Lényeg, hogl jelen piíianatban
lehetne spórolni, két helyről várnak ajánlatot egl ajkai és egl sümegi végtől, a sümegiek 200
e Ft + áÍQért vállalnáh lehetne spórolni a 4o e Ft-os könyvelői díjon, ezt eseíleg az

önkormónyzat

elvégezhetné, ha van rá lehetőség.

Rendes - Somlai Eszter aliegvző: A pénzüg,leseket kell megárdezni, de volt mór felkérés és
még pénzértis visszautasították,
kiss rános Norbert polgármester: Más kérdés,ha a munkakörében van előírva.
$endes- somlaí Eszíer aliegvző: A polgármester nem tudja előírni a munkakórébe. Meg kell
beszélni velük, ő más kontójára nem ígérhetsemmit.

Kiss János Norbert polgármesíer: Ó azt számolta, hogyha nem íudják másképp megoldani,
akkor 20 e Ft-ért lenne, aki ezt a munkát elvóllalja. Lehetne még spórolni a szakrnai vezeíőn,
szakmai irányítón, a kettőnek 100 e Ft+járulék afizetése, ez }0 hónapra 4 mitlió Ft. Szahnai
vezetőre, irányítóra szükség van. Az önkormányzat spórolni tudna az építkezésen1 mittió
Íorintot. Spórolnának, ha Kató Dénes a starlmunkában maradna irányító, amely posztot
jelenleg Borsosné talti be. Jelenleg arról van szó, hogy 2,5 miltió
forint, amit a projehben
meg ludnának spórolni úgl, hog,l csökkentik az építkezéskiadásaií, vagy átcsoportosítanók
és a kommunikációs csatornákon tudnának spórolni, A szövetkezetnek semmi bevétele nincs,
jelenleg nulla forintot termel a szöyetkezet, csak kiadása van. Felmerült és kérdés,hogy a
szakmai vezető és irónyítónak betervezett összegíele már eI lett költve, csak nem tudja mire. A
1 millió forint már nem négl millió, hanem durván kettő millió forint, ebbőt kellene
megoldani a dolgokat. Ha nem többet, de ebből 1 milliót le tudnak faragni, akkor 3,5 miltió
forintot be tudnak a íartalékba tenni. A négy vezetőből csak keííő lenne. Ó biztos abban, hogl
a szakmai vezetők munkája nem merítette ki azt, amit csinálniuk kellett volna, főleg akinek
annyi a Jizetése.

Rendes-Somlai Eszíer aliegvző: A bérek beállítása és a bréezás nem a Lívia hibája, ne íg,,
beszéljenek róla.
Kiss Jónos Norbert oolgdrmester: Áz ő hibája, mert nem végezte el afeladatát.

Rendes-Somlai Eszter aliegvző: Rá kell bízni, ami le van írva feladatul.

Kató Dénes: A nem létező konyha üzemeltetése van rábízva, Az a problémája, hogl kiderült,
hogl nem létező dolgokról szól a pályázat. Kétszer telefonált már a menedzsetnek, de nem
képes lejönni,

Rendes-somlai Eszler aliewző: De most megvalósítás alatt van
kellene is dolgozni benne.

a

pólyázat, most még lehet és

Kiss lános Norbert polgdrmester: Véleménye szerint az el nem végzett munka miatt tartanak
most itt. Ha kapnak egl ellenőrzést, azt fogiák mondani, hogl vissza kell fizetni, megszüntetik
az egész szöyetkezetet, Véleménye szerint tovább kell vinni a Szövetkezetet, mert akkor kisebb
a bukás lehetősége, de ennek feltétele, hogl az egészet át kell variálni, mert az embereket fel
kell venni.

Somogvi Róbert:
terményben

is

A

volt polgórmester annak idején azí mondta, hogl

fizethet a dolgozólerlak.

Rendes-Somlai Eszter aliegvző: Ez
Iehet adni a bér egl részét.

ígl is

a négl hónapra

van, íöbbször el is hangzott, hogl terményben is

Kiss lános Norbert polgármester: Ez jelenleg nem áIlja meg a helyét, csak pénzben adhatják
a bért, A projelct menedzsernek olyan szerződése van, hogl ha nem írja alá a teljesítés
igazolást az itteni vezető, akkor is megkapja a díját. Megolüst a testületnek kll találni, nem
várhatnak biilső irányítást. Probléma még, hogl a volt elnök nem akar ótadni semmilyen
iratot.

Baloeh Tamús: Kérdezi, hogl ki lehet-e rakni ebből a volt

elnöktjt.
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Somlószőlős Kozség Önkorn,ún},zatának Képviselőíestülete zig) dön1 hogy a Somtószőtősi Okotógiai
Szociális Szöyeíkezet óltal beryiitott TÁlloP 2.4.3.D-2]3/1-2013-06]3 pátyázat tekintetébell teljes anjrtgi

felelőséget vállal a nlegvalósítás és fenntartás során.
Felelős: Kiss Jállos polgármester
Határidő: íob,alnatos
1!lss Janos

Polgarl|rcster a képliselő-testület nlill|ónos iilésű 1a óra 20 perckor berekesztette.
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