
Em16keztet6

mely k6szult 2022. m年iu§ 12ien (CS鵬rt6k6n) 9.30 6rakor a Polgari Polg各mesteri Hivatal

hivatalos helyis6g6ben a Polgari CSEMETE Start Szoci各lis Sz6vetkezet vegelsz各mol各sa

kapcsan taItand6 megbesz616sen.

Jelen v細田水: A me116kelt jelenleti iv szerint.

T6t血J6zscf

K6sz6nti a jelenlev6ket. Elmon匂a, hogy a mai megbesze16st az 6重水ominyzat resz6r61

kezdem6nyezt6k, aZ印y hogy a CSEMETE Szocialis Sz6vetkezet v6gelszinolasi folyamat細an

Segit6 t血laSZt’koITekt egytittm故6de partners6gek legyenek.

A sz6vetkezet tulatonosi k6re 。gy d餌批az elm皿ev v6gen, hogy v6gelszinol, janu細61

細rilis v6geig le kellett folytatni az egyszemsite請folyamatot.

A tevckenys6gck ment anig tndott・ de egy id6 utin’g車lis 15高el megsz哩de bizonyos

k61ts6gek m6g a mai napig is keletkeztek. Ebb61 fakad6an vilagoss各valt, hogy nem tud a

SZ6vetkezet 6magaban null各s lemi’igy kf蟻forrds ke11・ Az 6Ilkominyzat oldalatl kell a

megoldast megkeresni, eZt a feltigye16 bizottsag u嶋sen m紅koncepcion餌san r6gzitett6k is. Az

egyik a m鵬d6si tinogatds a szoci餌s sz6vetkezet szamara’amire van a k61tsegvetesben

fedezet is. V61het6en ez nem e16g a n皿ds anapo瓜oz, erre Pedig azt a megoldast lattak, hogy

a;乙6nkominyzat a sz6vetkezet tul軸onal)an 16v6 gep es eszk6zallominy tebess6gere tesz egy

egy6sszeg櫨v各sdrldsi aj如上atot.

A feltigye16 bizottsag鵬s6n kesz軸jegyz6k6nyvben sztikseges majd pontositdst temi.

Kapi皿Alber(

A v6gkie16gites kapcs各n megegyeztek’egy honap 6s a dolgoz6k融r meg is kaptak.

Erkeznek m6g be olyan qiabb szaml蝕, ani nem volt bekalkulalva, P61d餌telefonszalnla.

Mecsei Dezs6n6

Azt meg ki tu句紋fizetni, aZ a janual卜febru紅havi. Zsuzs各val egyeztette.

Kapin AIbe巾

Vamak olyan k6vetelm6nyek, amiben segits6get k6r, Lgivsnak atadta, kemyezetved。Imi

nyilatkozatot ke11 adni a v6gelszdrnolashoz, eZ nem egySZe正u Ha ez nincs akkor nincs

Vege獲s2差量重○○l各s.

K6sz6ni az igazgat6sag 6s a fel堕ye16 bizotts各g d6nt6seit, ami a mc購d6si tdrnogatdst tu担

Segiteni. Amikor a sz6vetkezet megalakult megsz61itottak 12 ember, 6s voltak, akik

CSatlakoztck, nekik akamak megfelelni a vagyoni hozzd雌山dst visszafizetni. Az eszk6z6k

kapcsan ma is volt megkeres6se, a f測6 b6rl華, erdekelnさaz es水ez6k, de olyan kell, ami

Strapabir6. Ezek az eszk6z6k 6-8 6vesek, kopottak, 6 igy elutasitast kapott.

Ami fontos’hogy n皿ds anapotot hozzanak ki a vegelszamol各s kapcs各n, erre toreke血ek.

T6th J6zsef

Az nem opci6’hogy az eszk6z6kb61 kiveszmek egy-egy k6myen 6rtekesithet6 elemet 6s a

maradek az 6nkomanyzate, aZ ajinlat a tebes gepberendez6s 6s es水ez listdra vonatkozik, arra

tesznek車vIllatot. A 3 milli6 Ft 6sszegti m施6desi t各mogatdsnak ez is felt5tele.
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Kosina Maria

EIn6k血al純毛sa hiinyzik, utina uta鞠ck.

B6za Janosn6

1 ・820 e Ft nett6 6sszeg marad, emyivel keriiln6nek kiszaml狂岳sra az eszk6z6k, emek ÅFÅja

491.400 Ft, 6sszesen a szamla 6rteke 2.31 1.400 Ft.

T6th J6zsef

Ez az elem, ami az 6nkormanyzatnak a k6zfoglalkoztatas celtartalek釦6l, POIg紅mesteri

hatask6rben hozott da鵬ssel tud te匝sulni. K6rdezi, hogy ezzel nullas arapot ho血at6 1ctre?

B6za J各nos細さ

Igen, a SZ各ml血l Van meg 387.144 Ft jelenleg. Ebb61 keriilnek kifizet6sre a m勾usban va血at6

k61ts6gek. Van meg m脆zetさs a NAV-nal acb. 200e Ft) illetve az 6nkominyzatn組(kb. 60e Ft)

ipadjLZeSi ad6 k親6nb6zete. Ebbe a v釘hat6 keltsegek meg beleferhetnek.

T6th J6zsef

Milyen k61ts6g meriilhet meg fel? Ha marad p6nz a v6gelszamolds utin amak mi a sorsa?

Szerinte ezt vissza kell az 6nkomanyzathoz adni, hisz a nullまs allapo血oz az 6nkom鉦yzat

Segiti hozzあa sz6vetkezetet.

B6za J各皿osne

Igen, de meg nem sztinte血etik meg a bankszamlat, amig 11incs meg a vegzes. Arra az id6szakra

a bank meg keltsegeket fog kiszamolni. A femLm紬ad6 6sszeg az 6nkom各nyzat6 lesz.

T6th J6zse重

Keri, hogy kesz靭6n egy korrigalt t創ol各zat, ami sztikseges a購zgy親esnek is a v6gelszamol各s

kimond各s紬oz, illetve a kepvise16-teS倣let e16 is kell te寄esztenie a kezgy請6s v6gelszinol各st

lezal’6 d6nt5set. Kerdezi, hogy k6zgytiles mikorra van 6sszehtwa? Jelzi, hogy a k6pvise16-

test蘭et k6vetkez6 iilese m勾us 26壷I lesz.

Kapin A!bert

M免ius 18-をn 16 6r各ra 6sszehivja a k6zgy請6st.

B6za Jを皿osne

Neh6z心gy atvemi k6nyve16st, hogy e16tte 8 givig m各s csin飢ta., lehe血ek olyan dolgok,

amelyeket p6tolni kell.

T6th J6zsef

A d6ntesek megszule血etnek, Viszont ha nem z紅ul le 4 honap alatt akkor m各sikjogi kateg6ri各ba

keriil a v6gelszamolas, m6gpedig felszamol各sba. A nyilv如tar‘:Ott eSZk6z6kr61 amire ajdrllatot

tesz az 6nkomanyzat, a SZamla melle k5mek egy list各t.



S.sz. 疲Wc｢�∧　　A萱祁瞭s; 

1. 冉�gF┘gｧ6Vb�←去」 

POlgarmester 

2. 噺��紋�ﾆ&W'B�∴　中∴ 

3. �76�&犯�ｦ�2�言上. 

4. �66以ﾆ萌Dｦ�踟2�●-←一「 

5. �����耳耳爾ﾉf韈�Jｨ耳6��h���������∴∴∴∴∴∴∴ 

6. �+靖2����ﾈ��(i�8+捧,ﾒ�耐) 

7. ����X��ｨ�i)ｨ�����両肌∴b喋記しl 

8. �?�8鳧��,8,ﾄ58鳧,b�∴一　-・　’ 

9. �� 




