
Jegyzıkönyv 
 

Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság és a Humán Bizottság 2011. január 17-ei rendkívüli együttes ülésén. 

 
Jelen vannak: 
 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részérıl: 
 
 Hajdu Imre elnök 
 Egyed Attila 
 Kiss Csaba 
 Halász Péter 
 Vámosi Ilona bizottsági tagok 

 
a Humán Bizottság részérıl: 
 
 Szvitankó Tamás elnök 
 Tarnavölgyi László bizottsági tagok 

 
a Polgármesteri Hivatal részérıl: 
 
 Poncsák Ferenc irodavezetı  
 Dankóné Gál Terézia a Jegyzıi Iroda vezetıje 
 Dr. Szebényi Tibor tanácsos  
 
Megjegyzés: 
 
 Jarecsni János László, Stumpf Lászlóné, Lendák Lajos Zoltán, Saláta László Mihály, 

Zérczi László nincsenek jelen.  
  
 
Napirend elıtt: 
 
 
Hajdu Imre: Köszönti az együttes bizottsági ülésen megjelenteket. A bizottsági elnökök 
elızetes egyeztetése alapján magát javasolja levezetı elnöknek. Megállapítja, hogy a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 fıvel határozatképes, a Humán Bizottság 2 fıvel nem 
határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplı napirendi pont megtárgyalását. Kérdezi a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e 
módosító javaslatuk. Amennyiben nincs, úgy kéri a bizottság szavazását a napirendi pont 
elfogadásáról.  
 
Jelenlévı Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tagok száma: 5 fı. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı 
napirendi pont tárgyalását elfogadta: 
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N a p i r e n d : 
 

1. Elıterjesztés a Zempléni TISZK 2011. évi költségvetésének elfogadására és 
felnıttképzési pályázatának benyújtására  

 
 

Napirend tárgyalása: 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Zempléni TISZK 2011. évi költségvetésének elfogadására 
és felnıttképzési pályázatának benyújtására  

 
Hajdu Imre: A napirendi pont elızményeként elmondja, hogy 2008. évben jött létre a 
szakképzési törvény változásával a Zempléni Térségi Integrált Szakképzési Központ, 
amelynek Sárospatak alapító tagja, 13 %-os szavazati aránya van. A központ lényege a térségi 
képzés integrált koordinálása, ennek érdekében pályázatok benyújtása mind tárgyi 
eszközökre, mind egyéb mőködésre vonatkozóan, amibıl számos pályázatot megnyert.  
Minden évben el kell fogadni a központ költségvetését, a jelenlegi anyag ennek már a 
második olvasata. Ennek elızménye, hogy a TISZK 2010. decemberi tanácsülésén, mint részt 
vevı alelnök, kifejezetten magasnak tartotta a költségvetésben szereplı jóléti kiadásokat, 
ezért a költségvetés tervezetét nem tudta elfogadni, annak átdolgozására kérte a 
munkaszervezet vezetıjét, illetve munkatársait. Elsısorban a személyi kifizetéseket tartotta 
magasnak, tudva azt, hogy a Vay Miklós Szakképzı Iskola igazgatójának a fizetése bruttó 200 
eFt körüli, ehhez képest a munkaszervezet vezetıje részére 400 eFt-os összeg szerepelt. 
Emellett szerették volna, ha a tanács megszavazza részükre a 30 eFt-os cafetériát, ezzel sem 
értett egyet. Ezért az volt a kérése – amit a tanácsban jelenlévı önkormányzatok képviselıi el 
is fogadtak –, hogy azt koncepcionálisan fogadják el. Ehhez képest kapták meg a bizottság 
elıtt szereplı költségvetési javaslatot, amit még mindig magas összegőnek tőnik számára, 
polgármester úrral együtt folytatták a többi önkormányzat képviselıivel a tárgyalásokat.  
A munkaszervezet személyi juttatásai között szerepel 27.624 eFt, ebben az igazgató bére 370 
eFt/hó, a gazdasági vezetıé 300 eFt/hó, a szakmai vezetıé 300 eFt/hó, az adminisztrátor bére 
pedig 120 eFt/hó összeggel szerepel. A mai napon folytatott tárgyalások eredményeként 10 
eFt-ot sikerült „lefaragni” ezekbıl a bérekbıl. A „TÁMOP 2.2.3-09 projektben dolgozók 
személyi juttatásai összesen” sorban, még pluszban szerepel a projektvezetı részére 260 
eFt/hó, ez a projektvezetı nem más, mint maga a munkaszervezet igazgatója, így elsı 
ránézésre úgy tőnik, hogy 370 eFt + 260 eFt, tehát 630 eFt bruttó fizetést javasolnak az 
igazgató részére. Megjegyzi, Sárospatakon a polgármester nem keres ennyit.  
Felvetette, hogy ezt a kettıs finanszírozást feloldanák és nem történne meg, ennél nagyobb 
skandallumot nem tud elképzelni.  
Az ezt követı egyeztetéseken az a kompromisszum alakult ki, hogy az igazgató 360 eFt 
fizetést kapna, mivel az elıbb elmondta, hogy 10 eFt-ot sikerült „lefaragni”. Így ez olyan 
arányban tevıdne össze, hogy 260 eFt-ot az említett TÁMOP-os pályázatból kapna, ami 
vonatkozna az összes többi kollégára (gazdasági vezetı, szakmai vezetı), hogy az alapot azt 
onnan kapnák meg, és azt egészítenék ki a befizetésekbıl, ami a szöveges rész végén szerepel, 
tehát ebbıl a 32.605.600,-Ft-ból. Tehát kettıs finanszírozás nem lép fel, gyakorlatilag a 
költségvetésbıl csak a 100 eFt-okat kell hozzá tenni, egyébként pedig a pályázatban 
elszámolható az összeg.  
Úgy gondolja, hogy ezzel rendkívül sokat takarítanának meg, ha a TISZK költségvetését  
elfogadják ebben a módosított formában.  
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Abban állapodtak meg, hogy nem javasolják, hogy a TISZK tanácsa megszavazza a cafetériát, 
a jelenlévı önkormányzati képviselık ezt tudomásul vették, elfogadták.  
 
Vámosi Ilona: Akkor ezzel együtt a járulékok is csökkennek.  
 
Hajdu Imre : Természetesen a járulékok is csökkennek és elszámolhatók a pályázat 
keretében. Még egy probléma merült fel, mégpedig a szolgálati gépjármő beszerzése, amit 
nem szeretett volna, hogy megtörténjen, de mégis hajlandó volt ebben engedni. Mégpedig 
azért, mert tudomásul kell venni, hogy 15 intézmény tartozik a Zempléni TISZK 
munkaszervezete alá, a mőködési terület Mezıkövesdtıl Sátoraljaújhelyig tart, amit elég 
körülményes vonattal bejárni. Az autóvásárlás költsége ezért indokolt. 
Ami a Sárospatak Város Önkormányzata által befizetendı 4.238.728,-Ft-ot illeti, azt nem kell 
betervezni a költségvetésbe, mint kiadást, mert a szakképzési törvény idei változása úgy 
rendelkezik, hogy ezt a 4.238.728,-Ft-ot, illetve minden más tagbefizetési összeget az 
önkormányzatnak jutó szakképzési hozzájárulás terhére lehet betervezni. Azaz, mivel a 
vállalkozások a szakképzési hozzájárulást eleve a TISZK részére fizetik meg, a TISZK pedig 
az ezzel csökkentett összeget utalja tovább az intézménynek.  
 
Poncsák Ferenc: Kérdése, hogy lesz felette fennmaradó rész?  
 
Hajdu Imre : Igen, lesz, viszont azt még nem tudják betervezni pontosan, kb. 13 millió forint 
környékén volt a befizetés.  
 
Vámosi Ilona: Akkor a Vay Miklós Szakképzı Iskola részére annyival kevesebb összeg jut.  
 
Hajdu Imre : Igen, de a költségvetésbe akkor sem kell betervezni, mert gyakorlatilag nem 
jelenik meg, hanem csak az ezzel csökkentett pénz fog visszajönni.  
Felmerül, hogy mi szüksége van az önkormányzatnak a TISZK-re, számos alkalommal 
megfogalmazódott már ez a kérdés.  
A Társulási Tanács elnökének tiszteletdíja 100 eFt/hó összegben van megállapítva. A 
tanácsnak egy elnöke és két alelnöke van, ı az egyik alelnök, a Megyei Önkormányzat által 
pedig Marton Péter a delegált elnök. Valamikor 2009. évben volt arról szó, hogy a Társulási 
Tanács tagjai kapjanak tiszteletdíjat a városok által befizetett 4 millió forint hozzájárulás 
terhére kívánták megszavazni. Erre személy szerint nem tartott igényt, mert nem gondolná, 
hogy a városnak erre a feladatra részére 100 eFt-ot kellene fizetni. Ezt elfogadta a másik 
alelnök is. Az elnök ragaszkodott ahhoz, hogy legyen tiszteletdíja, hiszen nagyon sok az 
adminisztratív teendıje, nem tudja, hogy milyen indokokat hozott még fel erre. Azt mondták, 
hogy lehet, de a megye által befizetett 16.302.800,-Ft terhére. Ez a 100 eFt 2008. óta ennyi, 
nem emelkedett, ez az ı befizetésük alapján megy.  
A normatívát a TISZK tagjai igényelhetik, decentralizált pályázatok benyújtásában csak a 
TISZK tagjai vehetnek részt, intézményi fejlesztések csak azokban az intézményekben 
jöhetnek létre, amelyek tagjai ennek az integrált szakképzési társulásnak. Ebben kénytelenek 
részt venni, most különösen, mivel 2009-ben nyertek egy pályázatot az egész térségi integrált 
szakképzési központnak a kialakítására, mőködtetésére, tárgyi eszközök beszerzésére, 
projektek lebonyolítására, ennek 5 éves fenntartási idıtartama van. Egyébként, ha Sárospatak 
Város Önkormányzata kilépne, vagy megszőnne a társulás, akkor vissza kellene fizetni több 
millió forintot.  
Egyelıre a törvényi szabályozás miatt kell a tanácsban részt venni, meglátják, hogy 5 év 
múlva szükség lesz-e erre vagy sem. Véleménye szerint már most sincs rá szükség.  
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Egyed Attila: Látható, hogy az önkormányzat számára megspóroltak 4 millió forintot, ezzel 
párhuzamosan kérdezi, hogy végeztek-e számításokat, hogy ezáltal milyen összeg marad 
egyéb más fejlesztésekre?  
 
Hajdu Imre : Az önkormányzatot a 4.238.728,-Ft terheli, amit be kell fizetni, de nem olyan 
formában, hogy az önkormányzatnak kell átutalni, hanem amit a vállalkozások befizetnek a 
TISZK részére 10 millió forintot, abból csak 6 millió forint kerül átutalásra a Vay Miklós 
Szakképzı Iskolához, a maradék 4 millió forintot pedig leveszi. Ami anyagi terhet jelent 
Sárospatak Város Önkormányzata számára, az a 4.238.728,-Ft, ezt be kell fizetni. Ugyanakkor 
az önkormányzatnak jó gazda gondosságával kell arra figyelni, hogy az a szervezet, amelyben 
részt vesz tagként, sıt a második legnagyobb szavazati joggal rendelkezı tagként, a 32 millió 
forintos összes tagi befizetés, illetve, hogy a teljes költségvetése okszerő, célszerő és 
takarékos legyen. Nemcsak a 4 millió forint feletti ırködést kell biztosítani, hanem a 253 
millió forint összegő költségvetés felett kell ırködni.  
Nem számolta ki, hogy a Térségi Integrált Szakképzés-szervezési Társulás szintjén milyen 
megtakarítást eredményez, de kb. 10 millió forint körüli összegre tehetı a takarékosság, nem 
városi szinten, hanem magának az intézménynek a szintjén, ahol 13 %-kal vesz részt 
Sárospatak Város Önkormányzata.  
 
Vámosi Ilona: Kérdése, ha a végeredmény meg lesz, akkor elvileg a 13 % nem 4 millió forint 
lesz, hanem annak is csökkennie kellene?  
 
Hajdu Imre : Nem fog csökkenni, hanem az tartalékba lesz téve a pályázati önerı alapba.  
 
Vámosi Ilona: Amit megspórolnak a béren, járulékon és cafetérián, akkor az nem változtatja 
meg az önkormányzat által befizetendı összeget, hanem az további pályázati alap.  
 
Poncsák Ferenc: Úgy gondolja, hogy a város költségvetése ebben az évben szoros és nehéz 
lesz, így megnyugvással hallotta, hogy nem kell betervezni a város költségvetésébe a 
hozzájárulást. Tavaly 980 eFt volt a TISZK tagdíj, ebbıl mihez jutott hozzá az önkormányzat, 
ezt kellene átbeszélni. Több millió forint, a szakképzési alapból származó hozzájárulásból 
vásárolt a Vay Miklós Szakképzı Iskola gépeket például közel 5,4 millió forint összegbıl 
sajtológépet. Ennek az iskolának nagyon modern gépparkja van, ugyanakkor nincs 
kihasználva. Nagyon jó lenne ez a TISZK tagság, ha égetı szükség lenne ezekre a gépekre és 
fel tudná használni. Ugyanakkor, ha ez nincs, akkor az egy holttıke, ott áll, tehát az 
önkormányzat nem fizette be, csak a tagdíjat, a holttıke ott áll olyan gépekben, amelyekre 
tulajdonképpen nincs szükség. Ezeknek a gépeknek vannak járulékos költségei (anyagköltség, 
beszerelési költség) olyan, ami az iskola költségvetését növeli. Ezzel a több évre szóló 
tagságokkal óvatosan kellene bánni, mert ha 5 évre szóló kötelezettség van valamire és nem 
lehet idıközben kilépni, és idıközben 1-2 év múlva kiderül, hogy a városnak nincs is 
szüksége a társulásokban való részvételre és csak azért kell több éven keresztül ebben  részt 
venni, mert nem lehet kilépni amiatt, hogy bizonyos összeget vissza kellene fizetni. Ebben az 
esetben kevesebb összeghez jut hozzá a Vay Miklós Szakképzı Iskola, kevesebb összeget tud 
költeni holt gépekre, tulajdonképpen nincs baj. Ugyanakkor jó lett volna, ha részt vett volna 
az ülésen a Vay Miklós Szakképzı Iskola igazgatója és elmondta volna a bizottságnak, hogy 
tulajdonképpen mi haszna van ebbıl az iskolának, mert ı tudja, hogy ez a városnak milyen 
hasznot, illetve negatívumot hoz.  
 
Hajdu Imre : Dr. Téglás Zsolt Gábor igazgató úr telefonon felhívta és kérte a kimentését a 
mai bizottsági ülés alól, mivel Szerencsen éppen a Térségi Integrált Szakképzı Központ 
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rendezvényén vesz részt. Az csak egy része, ahogy Poncsák Ferenc említette, hogy óvatosan 
kell bánni a társulással, kell-e ez az önkormányzatnak.  
Ha Sárospatak Város Önkormányzata nem lenne tagja a TISZK-nek, akkor még a normatív 
hozzájárulást sem hívhatnák le. Nem gondolná, hogy csak a gépbeszerzések miatt kell ebben 
részt venni. A törvény teszi szinte kötelezıvé – persze nem kötelezı – de ha nem vennének 
részt, akkor mint ahogy említette, még a normatíva lehívására sem lenne lehetısége az 
önkormányzatnak, akkor lennének igazán nagy bajban a Vay Miklós Szakképzı Iskola 
költségvetésével.  
 
Poncsák Ferenc: Azt nem tudja, még nem hallotta, hogy nem lennének jogosultak a 
normatívára a tagság hiányában.  
 
Hajdu Imre : Ezt Dr. Téglás Zsolt Gábor igazgató úrtól hallotta. Ami a holt gépeket illeti, 
ebben kétségkívül valami kell, hogy legyen, de mégis csak egy intézményi tervezés elızte 
meg ezeknek a gépeknek a beszerzését, nyilván nem a TISZK szervezete találta ki, hogy a 
Vay Miklós Szakképzı Iskolába milyen gépekre van szükség. Az intézmény leadott egy listát 
és abból történt a gépbeszerzés.  
 
Szvitankó Tamás: Kérdése, hogy kötelezıen kellett-e azt a géptípust megvásárolni, mert úgy 
gondolja, ha van rá pénz, akkor csak egy szakemberek által megállapított gépet vásárolnak, 
vagy ha nem, akkor mivel a Weinberg ’93 Kft-nél van ilyen képzés, akkor biztosan adtak 
volna tanácsot arra vonatkozóan, hogy mi az a géppark, amelyre üzletet lehetne hozni.  
 
Hajdu Imre : Mindezek mellett elfogadja a Poncsák Ferenc irodavezetı úr ki nem mondott 
gondolatát, amit el is mondott korábban, hogy véleménye szerint nem különösebben 
szükséges a társulás fenntartása, de ha a jogszabályi környezet olyan, hogy ezáltal tudnak 
mőködési forrásokhoz jutni, akkor nem tehetnek mást. Megkéri irodavezetı urat, hogy a 
délutáni képviselı-testületi ülésre a normatíva igénylésre vonatkozó információt nézze meg, 
errıl az ülés elıtt kéri, hogy tájékoztassa.  
 
Szvitankó Tamás: Kérdése, hogy a 10 millió forint a sárospataki vállalkozásoktól befolyó 
összeg?  
 
Hajdu Imre : Nem feltétlenül sárospataki, hanem mindenki, aki a Vay Miklós Szakképzı 
Iskolát jelölte meg.  
Mivel egyéb hozzászólás, javaslat nincs, úgy kéri a bizottság szavazását a Zempléni TISZK 
2011. évi költségvetésérıl az általa javasolt módosításokkal, melyek az alábbiak: Személyi 
juttatásoknál javasolja, hogy az igazgató, a gazdasági vezetı és a szakmai vezetı bérét 10 eFt-
tal csökkentsék, illetve a kettıs finanszírozás elkerülése érdekében két forrásból tevıdjön 
össze. Az egyik, ami a költségvetés második szakaszában szerepel, hogy az igazgató bére 360 
eFt, ami úgy tevıdik össze, hogy a TÁMOP 2.2.3-09 projekt 260 eFt-ja + 100 eFt, ami 
vonatkozna még a szakmai vezetıre is. Nem javasolja a cafetéria – az étkezési utalványok – 
kifizetését.  
 
Vámosi Ilona: Esetleg bele lehetne foglalni, hogy a csökkentett bér alapján kerüljön a járulék 
meghatározásra.  
 
Egyed Attila: Továbbá kerüljön bele az is, hogy az ezáltal megspórolt összeg kerüljön 
tartalékba a pályázati önerı alapba.  
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Hajdu Imre : Kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság szavazását az elhangzott módosító 
javaslatokkal a Zempléni TISZK 2011. évi költségvetésérıl.  
 
Jelenlévı Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tagok száma: 5 fı.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı 
határozatot hozta:  

2/2011. (I. 17.) Pü. és Gazd. Biz. 
 

h a t á r o z a t 
 

a Zempléni TISZK 2011. évi költségvetésérıl  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és a Zempléni 
TISZK 2011. évi költségvetését az alábbi módosításokkal javasolja elfogadásra a 
Képviselı-testületnek:  
 

a) A személyi juttatások esetében javasolja, hogy az igazgató, a gazdasági 
vezetı és a szakmai vezetı bérét a Közalk. (munkaszervezet) személyi 
juttatásai soron 10 eFt-tal csökkentsék, illetve az alábbiak szerint tevıdjön 
össze: 

 
aa) az igazgató személyi juttatása összesen 360.000,-Ft, az alábbi 

felosztásban: a TÁMOP 2.2.3-09 projektbıl: 260.000,-Ft + 100.000,-
Ft.  

 
ab)  a gazdasági vezetı személyi juttatása összesen 290.000,-Ft.  
 
ac)  a szakmai vezetı személyi juttatása összesen 290.000,-Ft, az alábbi 

felosztásban: a TÁMOP 2.2.3-09 projektbıl: 100.000,-Ft + 190.000,-
Ft.  

 
b) A bizottság nem javasolja cafetéria juttatás megállapítását.  

 
c) A módosítások által megtakarított összeg kerüljön a pályázati tartalék 

alapba.   
 
 
A Humán Bizottság jelenlévı tagjai a módosításokkal együtt egyetértenek a határozati 
javaslattal.  
 
 
Hajdu Imre : A másik határozati javaslat a Zempléni TISZK által megpályázni kívánt 
felnıttképzési listáról szóló határozati javaslat elfogadására vonatkozik. Ennek elfogadásáról 
kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság szavazását.  
 
Jelenlévı Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tagok száma: 5 fı.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı 
határozatot hozta:  
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3/2011. (I. 17.) Pü. és Gazd. Biz. 
 

h a t á r o z a t 
 

a Zempléni TISZK által megpályázni kívánt felnıttképzési listájáról 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani elıterjesztést megtárgyalta, melyet 
elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek.  
 
 
 
A Humán Bizottság jelenlévı tagjai egyetértenek a határozati javaslat elfogadásával.   
 
 
 
 
Az elnök megköszönte a részvételt és az ülést 1415 órakor bezárta.  
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

              Hajdu Imre s.k. 
                   a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
                   Elnöke  
 
 


