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A FÉNYSZARVAS Szociális Szövetkezet, együttműködési ajánlattal kereste meg 
az Önök Önkormányzatát. 

Szolgáltatásainkat ajánljuk az Önök szíves figyelmébe, rendezvényeiken való 
programok színesítésére és vendégeik szórakoztatására. 

Ajánlatunk részletesen a mellékletben található. 

Szövetkezetünk szellemisége és rövid bemutatása: 

Szociális Szövetkezetünk 2016.12.01.került bejegyzésre.Egy olyan, 
egymást támogató csapat alapítását és építését tűztük ki célul, amely segít 
abban, hogy tagjai azt a tevékenységet végezhessék, amit szeretnének, 
amiben elhivatottságot éreznek, de még nem tudtak önállóan elindulni.  

Minden tag bérezése, az általa megtermelt összegből áll, a járulék levonása 
után.  

Fő tevékenységi köreink, a kézműves, kreatív foglalkozások és a segítő, 
természetgyógyászati tevékenységekből állnak.  

Szolgáltatásainkat ajánljuk az Önök szíves figyelmébe, rendezvényeiken való 
programok színesítésére és vendégeik szórakoztatására. 

 
• Egyedi, kézműves termékek színes palettája, széles választékot biztosít az 

ajándékozásban. Kitelepülésekkel, saját installációval tudunk megjelenni, 
ezzel változatossá tenni a rendezvényt.  
 

• textil és horgolt termékek,  
• papírkosár fonás,  
• textil szobrászat,  
• gyöngyfűzés,  
• ásvány-ékszer,  

 
• Kreatív foglalkozások, tanfolyamok segítenek kikapcsolni a mindennapi 

problémákat, megnyugtatnak és feltöltenek. Új ismereteket adnak, fejlesztik az 
önismeretet és a kreativitást. Rendezvényeken, tanfolyamokon, akár nyári 
napközis táborokban tudunk rész vállalni gyermekek, de felnőttek 
képzésében, foglalkoztatásában.  
 

• varró tanfolyam, varró szakkör, 
• horgolás alapjai, 
• papírkosár készítés (kosárfonás alapjaira épülve), 
• textil szobrászat, 
• kreatív gyöngyfűzés (virágok, bogarak, figurák), 
• egyedi ásvány-ékszer készítés. 



 
• Természetgyógyászati és energetikai tanfolyamok,előadások,kezelések, 

klubok, tanácsadások, utat mutathatnak, lelki konfliktustok és ebből eredő 
pszichés és testi  panaszok esetén. Fizikai, lelki és szellemi tisztulás segíti az 
önismeretet és vezet az életcél felé. 
 

• Kineziológiai alapokon nyugvó stressz oldási technikák, 
• Betegségek hátterében lelki konfliktusok, 
• Germán Gyógytudomány,  
• Theta Healing 
• Masszázs (gyógymasszázs, stresszoldó-harmonizáló 

svédmasszázs lélekmasszázs) 
 

• Bábszínház, csillámfestés, arcfestés. 
 

A fent említett tevékenységeket, falunapokon, közösségi rendezvényeken, gyerek 

napon, kulturális és egészség napokon, nyári napközis táborokon ajánljuk. 

Természetesen a szolgáltatások kombinálhatóak és egyéni elképzelésekre is 

alakíthatóak, igényeiknek és programjaik aktualitásának megfelelően, egyeztetést 

követően. 

 Megkeresésünknek indoka, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 
módosítása, 2017.01.01-én hatályba lépéssel, melynek a meglévő szövetkezetek 
esetében fél év türelmi időt engedélyeztek.  

Az Sztv. 15 § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A szociális szövetkezetnek a természetes személy tagjain kívül legalább egy 
helyi önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat, illetve ezek jogi személyiségű 
társulása (a továbbiakban együtt: önkormányzat), vagy jogszabályban meghatározott 
karitatív tevékenységet ellátó közhasznú jogállású szervezet tagjának kell lennie” 

 

 Az önkormányzati tagságra vonatkozó külön törvényi kötelezettség 
nincs. 

A FÉNYSZARVAS Szociális Szövetkezet az önkormányzati tagjától, a tagok 
számára szóló jogokat és kötelezettségeket várja el, az alapszabályban 
rögzítettek szerint. A Szövetkezet mindennapi munkájába, az önkormányzati 
tagnak részt venni lehet, de nem kötelező. 

Mivel az Önkormányzat tag és nem tagi munkavállaló, így a közös termelésben 
részt vennie, a havi tagdíjat befizetnie nem kell.  

Belépéskori, egyszeri 30.000 Ft vagyoni hozzájárulás befizetése szükséges. A 
törzstőkéhez való hozzájárulás és az alapszabályban, törvényileg rögzítettek 
szerint. A FÉNYSZARVAS Szociális Szövetkezet felajánlja szolgáltatásait, 
120000 Ft értékben, 2017-ben. Ha szolgáltatásaink tetszésüket elnyeri, 
következő években ajánlatunk,%-os arányú kedvezmény, amely megbeszélés 
tárgyát képezi. 

 

 



A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

A szövetkezet tagjai sorába az a személy vehető fel, aki: 

 akinek a szövetkezettel tagsági megállapodása van 

 a szövetkezet alkalmazottja; 

 vagy a szövetkezet tevékenységét bővíteni szándékozó tervvel rendelkezik 

melyet az Igazgatóság megvalósíthatónak tart; 

 vagy már meglévő tervben szerepel melyet az Igazgatóság megvalósíthatónak 

tart; 

 vagy akinek munkahelye az újonnan indítandó tevékenység tervében – terv 

készítőjének nyilatkozata alapján – szerepel; 

 és az Alapszabály és a szövetkezet egyéb rendelkezéseit magára nézve 

kötelezőnek ismeri el; 

 és a vagyoni hozzájárulás megfelelő összegű befizetési kötelezettséget 

vállalja; 

 tagi munkavégzésre vonatkozó szerződés jön létre. 

Tagfelvételről a Közgyűlés dönt. A Közgyűlés a felvételről a felvételi kérelem 

benyújtását követő legközelebbi ülésén határoz. A döntésről a belépni kívánó 

személyt értesíteni kell. A tag felvételéhez a közgyűlés 2/3-os szavazattöbbséggel 

meghozott határozatára van szükség. A tag felvételéről a közgyűlés határoz, a 

kérelem benyújtását követő legközelebbi ülésen. A kérelmező a felvételi kérelmet 

elutasító döntés ellen a soron következő közgyűléshez fordulhat. 

A tagsági jogviszony a tagfelvételről szóló határozat meghozatalának időpontjára 

visszamenő hatállyal jön létre akkor, amikor a tag vagyoni hozzájárulásának egészét 

a szövetkezet rendelkezésére bocsátotta. A szövetkezetbe tagként belépni kívánó 

személy felvételi kérelmében más szövetkezeti tag vagyoni hozzájárulásának 

megvételi szándékáról nyilatkozhat. 

Tagi munkavégzésre irányuló jogviszony esetén a tagsági jogviszony a közgyűlés 

felvételt kimondó döntését követő napon keletkezik. 

Tilos a tagok felvételénél hátrányos megkülönböztetést tenni faj, nem, nyelv, vallás, 

politikai meggyőződés, nemzeti vagy társadalmi származás, illetve hovatartozás 

szerint. 

A tagnyilvántartás 

 A szövetkezet a tagokról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a tag nevét és 

lakcímét, a tag által teljesített vagyoni hozzájárulás összegét, a tagsági 

jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontját, valamint a tagi 

munkaviszony létesítésének és megszűnésének időpontját. A nyilvántartás – az 

ellenkező bizonyításig - igazolja a tagsági jogviszony keletkezésére, fennállására 

és megszűnésére vonatkozó adatokat. 

 A nyilvántartást bárki megtekintheti, ha érdekeltségét igazolja. 

 A tagi munkavégzés jogviszony esetén a tagi nyilvántartás tartalmazza a tagi 

munkavégzési jogviszony keletkezésének, megszűnésének időpontját, 

szüneteltetésének kezdő és végső időpontját. A tagsági jogviszony keletkezését 

és megszűnését követő 5 napon belül a tag, illetve a volt tag részére a 

nyilvántartás személyére vonatkozó adattartalma alapján igazolást kell 

kiállítani. 

1. A vagyoni hozzájárulás: 

A szövetkezeti tag vagyoni hozzájárulását, illetőleg az erre vonatkozó 

kötelezettségvállalását a vagyoni hozzájárulás jeleníti meg.  

A jelen alapító okirat aláírását követően – tagfelvételi kérelem alapján – csatlakozó 

tagok vagyoni hozzájárulásának összege 30.000,- Ft. 



2. A tagsági jogviszony tartalma, a tagok jogai és kötelezettségei 

A tagok jelen Alapszabályban és a törvényi előírásoknak megfelelő módon irányítják 

a szövetkezet tevékenységét, illetve ellenőrzik annak szabályszerű működését. A 

szövetkezet működésének irányítása és ellenőrzése során a tagokat azonos jogok 

illetik meg. 

A szövetkezet tagja tagsági jogviszonya alapján: 

a) teljesíti vagyoni hozzájárulását, 

b) az alapszabályt, a közgyűlés döntéseit és az Igazgatóság rendelkezéseit magára 

nézve kötelezőnek elfogadja, 

c) eleget tesz a szövetkezettel való gazdasági együttműködésből eredő feladatainak, 

illetve vállalásainak, 

d) személyes közreműködéssel, illetve egyéb vagyoni értékű szolgáltatás 

teljesítésével vesz részt a szövetkezet üzletszerű gazdasági tevékenységében, 

e) vagyoni hozzájárulásának, valamint egyéb érdekeltségének megfelelően 

részesedhet a gazdálkodás eredményéből, 

f) igénybe veheti a szövetkezet által a tagok részére rendszeresített 

szolgáltatásokat,  

g) tanácskozási és szavazati joggal részt vehet a közgyűlésen, 

h) tisztséget viselhet a szövetkezetben, 

i) felvilágosítást kérhet a tisztségviselőktől a szövetkezetet érintő bármely 

kérdésben, 

j) kérheti, hogy a döntéshozó testület minden személyét közvetlenül érintő döntés 

meghozatala előtt hallgassa meg, 

k) élhet mindazon jogokkal, illetve eleget tesz mindazon kötelezettségeknek, 

amelyeket törvény az a) - j) pontokban említetteken felül lehetővé tesz, vagy előír. 

3. A szövetkezet és a tag gazdasági együttműködése 

A tag és a szövetkezet közötti együttműködés magában foglalja az alábbiakat: 

 a munkához jutás elősegítése; 

 szociális helyzet javítását eredményező tevékenységek, 

 oktatási jellegű feladatok. 

A tagok személyes közreműködése a következő lehet: 

A személyes közreműködés történhet - a szövetkezet tevékenységéhez képest - 

termeléssel, termékek feldolgozásával, értékesítésre előkészítéssel, értékesítéssel, 

fogyasztással vagy egyéb tevékenységgel. 

A személyes közreműködésre tagsági megállapodást kell kötni, egyik módjaként 

munkavégzési kötelezettség is előírható. Ennek alapján a tag és a szövetkezet 

munkaszerződést, vállalkozási vagy megbízási szerződést köt. A munkaviszonyra a 

Munka Törvénykönyve, a vállalkozási és megbízási jogviszonyra a Ptk. szabályait 

kell alkalmazni. 

A szociális szövetkezetek esetében a személyes közreműködés sajátos formája a 

közös termelésben való, tagsági viszonyon alapuló közvetlen közreműködés (a 

továbbiakban: tagi munkavégzés). 

Tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyt a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerint regisztrált álláskereső, illetve a 

közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy létesíthet és tarthat fenn. 

A tagi munkavégzés önálló, más munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó 

törvény hatálya alá nem tartozó jogviszony, amelyben az elvégzett munka 

ellentételezése a tagi munkavégzés arányában részben vagy egészben a közösen 

megtermelt javak természetben történő átadásával is történhet. 

Ha a szociális szövetkezet tagi munkavégzési jogviszonyban lévő tagja 

munkavégzésre irányuló más jogviszonyt létesít vagy tart fenn, e más jogviszony 

fennállása alatt a tagi munkavégzési jogviszony szünetel. 



A szövetkezeti tagsági jogviszony megszűnése – a tag halálától eltekintve – a 

munkaviszonyra és a vállalkozási (megbízási) jogviszonyra nincs kihatással. A 

szerződő felek ettől eltérhetnek. 

A tag joga használatba adni bármilyen forgalomképes vagyoni értékkel rendelkező 

dolgot, szellemi alkotást, valamint vagyoni értékű jogot, amely hozzájárul a 

szövetkezet működéséhez, amelyet a szövetkezet köteles a leltárában szerepeltetni. 

A szövetkezet tagjai és a szövetkezet igazgatósága külön megállapodásban rendezik 

a személyes közreműködés módját és jogi formáját, valamint azt, hogy a tag milyen 

mértékben és milyen módon részesedik a szövetkezet által megtermelt javakból. 

 

 

Tagjainkról, programjainkról, az alábbi elérhetőségen is tájékozódhat. 

 

Köszönjük, hogy válaszukkal megtisztelik közösségünket! 

Üdvözlettel: 

FÉNYSZARVAS Szociális Szövetkezet 

Képv. Gazda Mónika 

+36/70-379 8517 

E-mail: iroda@fenyszarvas.hu 

Web: http://www.fenyszarvas.hu/ 

 http://www.fenyszarvas.hu/közösségi rendezvények 

facebook: Fényszarvas Szociális Szövetkezet 

 

Sikeres együttműködésben bízva, tisztelettel: 

Gazda Mónika 

elnök 

 

http://www.fenyszarvas.hu/
http://www.fenyszarvas.hu/?page_id=998

