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J e g y z ı k ö n y v 

 
 
Készült:         Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 

17-én tartott rendkívüli ülésén. 
 
Jelen vannak: Sikora Attila alpolgármester 
   Egyed Attila 

Hajdu Imre  
Kiss Csaba 

   Oláh József Csaba 
   Szvitankó Tamás  képviselık  

 
   dr. Komáromi Éva  jegyzı 
      
    
Meghívottak:  Dankóné Gál Terézia jegyzıi irodavezetı, Dr. Szebényi Tibor 

ügyintézı 
 
Megjegyzés: Aros János polgármester, Jarecsni János László, Saláta László Mihály, 

Szabó András és Zérczi László képviselık nem voltak jelen. 
 

Az ülésrıl vágóképeket készít a Zemplén Televízió Kht.  
 
 
Napirend elıtt:   
 
Sikora Attila : Köszönti a Képviselı-testület tagjait. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
a rendkívüli ülés 6 fıvel határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplı napirendi pont 
tárgyalását. 
Más hozzászólás nem lévén kéri a napirendi pont elfogadását. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 6 fı  
 
A Képviselı-testület az alábbi napirendi pont tárgyalását 6 igen szavazattal – 
egyhangúlag – elfogadta. 
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Napirend: 
 

1. Elıterjesztés a Zempléni TISZK 2011. évi költségvetésének elfogadására és 
felnıttképzési pályázatának benyújtására 
Elıterjesztı: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Sikora Attila: Kéri a bizottságok véleményét. 
 
Szvitankó Tamás: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a Humán Bizottság 
határozatképtelenség miatt nem hozott döntést. 
 
Hajdu Imre: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy decemberben kapták meg a Térségi 
Integrált Szakképzési Központ költségvetés tervezetét, melyet a Megyeháza tanácsülésén 
tárgyaltak. Ez a tervezet „kihívásokkal” küszködött, a Tanács javaslatára koncepcionálisan 
fogadta el és kérte, hogy januárban a tervezetet küldjék meg az önkormányzatnak, melyet a 
Képviselı-testület megtárgyal. Erre azért volt szükség, mert pl. a személyi juttatásokban 
egyes munkaköröknél olyan horribilis összegek voltak meghatározva, mely nem nevezhetı 
sem takarékosnak, nem okszerőnek. A költségvetési tervezet ehhez kapcsolódóan 30 ezer 
Ft/hó cafetéria juttatást is javasolt. A tervezetben foglaltakat Sárospatak város nevében nem 
tudta elfogadni, ezért kérte, hogy a mai bizottsági és testületi ülésen tárgyalják meg.  
Az elıterjesztésben foglaltak szerint a szavazatarányoknak megfelelıen Sárospatak város 
Önkormányzatának a 13 %-os szavazati arány után 4.238.728,-Ft a hozzájárulás összege. Ezt 
az összeget nem kell betervezni a költségvetésbe tekintettel arra, hogy az idén módosított 
szakképzési törvény alapján a majdan beérkezı szakképzési hozzájárulásokból – melyeket a 
TISZK-hez utalnak – fedezhetı. A TISZK megkapja a Vay Miklós Szakképzı Iskola javára 
befizetett mintegy 13 millió Ft szakképzési hozzájárulást, melybıl a 4.238.728.-Ft-ot levonja 
és a fennmaradó összeget utalja át az önkormányzatnak. Így járulnak hozzá ezen összeggel a 
32.605.600,-Ft-os önkormányzati hozzájáruláshoz. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén 
szóba került, hogy az említett összeg az önkormányzatnál megtakarításként jelentkezik-e. Ez 
nem az önkormányzatnál jelentkezik megtakarításként, hanem a TISZK gazdálkodik ezzel az 
összeggel.  
Az elıterjesztésben foglaltakhoz képest a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangú 
szavazattal a következı módosításokat javasolja a Képviselı-testületnek: Az elıterjesztés 
tartalmazza a személyi juttatásokat, melyet ismertet. Kérdésként merült fel, hogy egy 
munkakörnél nincsen-e kettıs finanszírozás, tekintettel arra, hogy a projektvezetı ugyanaz a 
személy, mint az igazgató. A két vezetı bérét összeadva – 630 ezer Ft – a bizottság nagyon 
soknak találta, ezért a vezetık bérénél 10 ezer Ft-os csökkentést javasolnak – igazgató 360 
ezer Ft,  gazdasági vezetı 290 ezer Ft, szakmai vezetı 290 ezer Ft, az adminisztrátor bérét az 
elıterjesztés szerint javasolják -, így az igazgató 360 ezer Ft-os bére két részbıl tevıdne 
össze: a TÁMOP 2.2.3-09 projektben szereplı 260 ezer Ft-os személyi juttatást egészítsék ki 
100 ezer Ft-tal (két forrásból tevıdik össze a bér). Ugyanez vonatkozna a szakmai vezetıre is.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy cafetéria juttatás 
ne kerüljön megállapításra. Megemlíti, hogy az elıterjesztés táblázatos részében a cafetéria 
juttatás 18 ezer Ft-tal, a szöveges részben 30 ezer Ft-tal szerepel, valamint több helyen 
számszaki hibákat tartalmaz. Javasolja, hogy Sárospatak Város Önkormányzata hívja fel a 
TISZK munkaszervezetének a figyelmét a pontos munkavégzésre.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja továbbá a Képviselı-testületnek, hogy a TISZK 
az így keletkezett megtakarítást helyezze tartalékba. A bizottság a határozati tervezet b.) 
verzióját javasolja elfogadásra az elmondott módosításokkal.  



 3 

Sikora Attila: Három módosítási javaslat hangzott el. Kéri a Képviselı-testület véleményét, 
javaslatát az elıterjesztésben foglaltakról.  
Egyetért azzal, hogy az elıterjesztés nagyon sok számszaki pontatlanságot tartalmaz. Kéri 
Hajdu elnök urat, hogy ezekre hívja fel a TISZK figyelmét.  
 
dr. Komáromi Éva: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja, hogy az átcsoportosításból 
keletkezett összeget helyezzék tartalékba. Kérdezi, egy már meglévı tartalékhoz kerülne az 
így keletkezett tétel, vagy egy új tartalékalap képzésérıl van szó, és ennek van valamilyen 
célja?  
 
Hajdu Imre: A pályázati tartalékalapba helyezésérıl lenne szó.  
 
Sikora Attila: Mivel egyéb kiegészítés, javaslat nem volt, kéri a Képviselı-testületet, aki az 
elhangzott 3 módosítással a határozati tervezetben foglaltakat elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 6 fı 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 

 
352-2/4/2011. (I. 17.) KT. számú  

 
h a t á r o z a t 

 
a Zempléni TISZK 2011. évi költségvetésérıl 

 
 

A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és a Zempléni TISZK 2011. 
évi költségvetését az alábbi módosításokkal elfogadta: 
 

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 Képviselı-testület nem javasolja cafetéria juttatás megállapítását.  
 
c) A módosítások által megtakarított összeg kerüljön a pályázati tartalék 

alapba.   
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Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
Sikora Attila: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy dönteni kell a Zempléni TISZK által 
megpályázni kívánt felnıttképzések listájáról is.  
Kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét. 
 
Hajdu Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangú szavazattal javasolja a Képviselı-
testületnek az elıterjesztésben foglal felnıttképzések listájának az elfogadását. 
 
Sikora Attila: A TISZK által megpályázni kívánt felnıttképzések listájában helyszínként 
Sárospatak kétszer szerepel, de nem a sárospataki iskola a lebonyolító. Kérdezi, ennek mi az 
oka? 
 
Hajdu Imre: A TISZK jellege, illetve a szervezete az oka. Bizonyos képzések 
Sátoraljaújhelyben vannak – a Kossuth Lajos Gimnáziumba van akkreditálva, a Vay Miklós 
Szakképzı Iskola nem folytat ilyet pl. az ECDL képzés - , de a javasolt helyszín Sárospatak, a 
lebonyolító az újhelyi iskola. Az intézményvezetıkkel történt megbeszélés alapján a Kossuth 
Lajos Gimnázium, vagy a TISZK  bérleti díjat fizet.  
 
Sikora Attila: Az elıterjesztéshez csatolták Téglás igazgató úr kiegészítését, melyek a 
bizottsági és a testületi ülésen is elhangzottak.  
Kéri a Képviselı-testület véleményét, javaslatát. 
 
Egyed Attila: Véleménye szerint a felnıttképzésben a Vay Miklós Szakképzı Iskola is 
jobban részt vehetne, mivel jó hozamot hozna nemcsak azáltal, hogy nemzetgazdaságilag 
képeznek ki szakembereket, mely által visszavezethetık a munkába, de a magánszektorban is 
jó jövedelmet hozhat. Kérdezi, az iskola alapító okiratát nem kell-e kibıvíteni a 
felnıttképzéssel, hogy ezzel még nagyobb volumenben tudjon foglalkozni? 
 
Hajdu Imre: A pályázat éppen arról szól, hogy a felnıttképzéseket a városban 
megvalósítsák. A Térségi Integrált Szakképzı Központok jellegébıl adódik, hogy a 
szakképzı iskolákban a szakképzésekben párhuzamosságok ne forduljanak elı (ugyanazt a 
képzést ne folytassák pl Sárospatakon, mint Sátoraljaújhelyben stb.). A kérdés inkább 
teoretikusnak tőnik, ezért teoretikus választ ad, szükség van rá.  
 
Sikora Attila: Mivel egyéb vélemény, javaslat nem volt, kéri a Képviselı-testület szavazását 
a határozati javaslatban foglaltakról, melyet ismertet. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 6 fı. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 

 
352-2/5/2011. (I. 17.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t  
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a Zempléni TISZK által megpályázni kívánt felnıttképzések listájáról 
 
 

A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és a Zempléni TISZK által 
megpályázni kívánt felnıttképzések listáját a határozat melléklete alapján elfogadja. 
 
Felelıs: polgármester  
 
Határid ı: azonnal 

 
 
A határozat melléklete a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 

 
Alpolgármester úr megköszönte az aktív részvételt és az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

     dr. Komáromi Éva                                                                              Sikora Attila 
                jegyzı             alpolgármester 

 
 


