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J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. március 12-

én tartott rendkívüli ülésén.  
 
Jelen vannak:  Aros János    polgármester  

Egyed Attila 
Hajdu Imre 
Kiss Csaba  
Oláh József Csaba 
Saláta László Mihály 
Szabó András 
Szvitankó Tamás  képviselık  
 

   dr. Szabó Rita   nem képviselı alpolgármester 
   dr. Komáromi Éva  jegyzı 
 
 
Meghívott:  Dankóné Gál Terézia jegyzıi irodavezetı, Cziráki Zsolt fıtanácsos, 

Donkó József kabinet irodavezetı, Sajószegi Gábor népmővelı.  
 
 
Megjegyzés: Sikora Attila alpolgármester, Jarecsni János László és Zérczi László 

képviselı nincs jelen. 
 

Az ülésrıl vágóképeket készít a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit 
Kft.  

 
 

Napirend elıtt : 
 
Aros János: Köszönti a Képviselı-testület tagjait és a megjelent vendégeket. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy a rendkívüli ülés 8 fıvel határozatképes. Jarecsni János László 
képviselı jelezte távolmaradását, Sikora Attila alpolgármester úr késıbb csatlakozik. 
 
Szvitankó Tamás: Zérczi László képviselı úr kérte, mondja el, hogy nem tud részt venni az 
ülésen, mert az uszodában órát tart, ezért nem tudott jelen lenni a Humán Bizottság ülésén 
sem.  
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Aros János: Javasolja a meghívóban szereplı napirend kiegészítését a TISZK Megállapodás 
módosításáról címő napirendi ponttal. A rendkívüli ülés bezárását követıen pedig az Energy 
Hungary Energetikai Zrt. képviselıi tartanának egy tájékoztatást, tennének ajánlatot a 
közvilágítást, karbantartást illetıen. Közbeszerzési eljárást kell kiírnia az önkormányzatnak, 
már több cég érdeklıdött ez ügyben.  
 
Oláh József Csaba: Kérdése, mindenképp szükséges a közbeszereztetés? 
 
Aros János: Igen.  
 
Oláh József Csaba: Tudomása szerint jelenleg is van egy cég, mely a karbantartási 
feladatokat végzi. 
 
Aros János: Igen, a RICSERON Kft-vel fog kötni az önkormányzat egy megállapodást, 
melynek tervezetét minden képviselı részére megküldik és vagy jövı hét folyamán rendkívüli 
képviselı-testületi ülésen, vagy pedig a hó végi rendes ülésen tárgyalják.  
Kérdezi, hogy a napirendi pont tárgyalására vonatkozóan van-e egyéb javaslat. Amennyiben 
nincs, úgy kéri a Képviselı-testület tagjait, aki egyetért a napirendi pont tárgyalásával, 
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı.  
 
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett és az alábbi napirend tárgyalását 8 igen 
szavazattal – egyhangúlag – elfogadta:   
 
 
Napirend: 
 
 

1. Elıterjesztés önkormányzati ingatlant terhelı földhasználati jog bejegyzésérıl 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Elıterjesztés közmővelıdési megállapodás megkötésére 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 
 

3. Elıterjesztés a Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt 
Felelısségő Társaság ügyvezetıjének megbízásáról  
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság  

 
4. Elıterjesztés a Zemplén Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és 

mőködtetésére vonatkozó megállapodás módosítására 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság  
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Napirend tárgyalása: 
 

 
1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés önkormányzati ingatlant terhelı földhasználati jog 
bejegyzésérıl 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
 

Aros János: Kéri Cziráki Zsolt fıtanácsos urat az elıterjesztés ismertetésére. 
 
Cziráki Zsolt : Elmondja, hogy a Sárospatak, Arad u. 1. sz. alatt lévı önkormányzati területen 
található egy felépítmény, amely nem önkormányzati tulajdonban van, ideiglenes 
használatbavételi engedély mellett üzemel. Ezen ingatlan viszont nincs a Földhivatal ingatlan-
nyilvántartásában feltüntetve. Az épület tulajdonosa kérelemmel fordult az önkormányzathoz, 
hogy az épület jogi jellegét rendezné. A Földhivatalban pedig, mivel a telektulajdon az 
önkormányzaté, a tulajdonos önkormányzat hozzájárulásával lehet csak feltüntetni az épületet. 
Ahhoz, hogy ez megtörténjen, földhasználati jogot biztosító szerzıdést kell kötnie az 
önkormányzatnak, melyet viszont csak végleges használatbavételi engedély megléte mellett 
lehet. Ezért a testületnek arról kellene döntést hoznia, hozzájárul-e ahhoz, hogy a FOR YOU 
Kft., mint az épület tulajdonosa végleges használatbavételi engedélyt kapjon, ezt követıen 
megkötésre kerüljön a Földhasználati jogot biztosító szerzıdés, amellyel az önkormányzatot 
elıvásárlási jog illeti meg az épületre vonatkozóan.  
 
Aros János: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülése határozatképtelen volt, így nem 
véleményezte az elıterjesztést. Korábban a FOR YOU Kft. tulajdonosa tett egy 
szándéknyilatkozatot, miszerint az önkormányzat vásárolja meg az ingatlant vagy értékesítse 
az ingatlan alatt lévı közterületet. Legutóbbi képviselı-testületi ülésen is tárgyaltak hasonló 
kérelemrıl, az esetben is megvásárolnák a közterületet a felépítmény alatt. Mindkét esetben 
elmondható, nem biztos, hogy ez megérné az önkormányzatnak. Valamilyen formában 
rendezni kell az épület tulajdonjogát. A legutóbbi tárgyalás alkalmával már volt elképzelés az 
árra vonatkozóan, lehetne szó a vásárlásról, ez esetben fele áron tudná az önkormányzat bérbe 
adni az ingatlant. Ha úgy dönt a testület, hogy nem értékesíti a területet és nem is vásárolja 
meg, a vállalkozó azt mondta, hogy elbontja az épületet.  
Kéri a képviselıi hozzászólásokat. 
 
Saláta László Mihály: Nem tudja hogyan mőködhetett az épület, ha nem volt bejegyezve a 
Földhivatalnál, mindenképp rendezni szükséges a helyzetet. 
 
Cziráki Zsolt : Kiegészítésként elmondja, a használatbavételi engedély kiadása megelızi az 
ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzést, aki megkapja a használatbavételi engedélyt, annak 
lett volna ilyen irányú kötelezettsége.  
 
Saláta László Mihály: Véleménye szerint nincs pénze az önkormányzatnak, hogy 
megvásárolja az épületet, elınyös szerzıdést kellene kötni.  
 
Kiss Csaba: Az önkormányzatnak meg kellene vásárolnia a felépítményt?  
 
Aros János: Az ügyvezetı kérése arra vonatkozott, hogy megvásárolhassa az épület alatti 
közterületet – az önkormányzat már kétszer nemmel válaszolt. Másik lehetıség, hogy az 
önkormányzat vásárolja meg a felépítményt. Készült önkormányzat által értékbecslés, mely 3-
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3,5 mFt értéket határozott meg, a Kft. értékbecslése 6 mFt. Ha megfelelı összegben meg 
tudnának az ügyvezetıvel állapodni, megvásárolhatná az önkormányzat a felépítményt, –  
kérdésként merül fel, hogy mibıl.  
 
Hajdu Imre : Véleménye szerint megérné megvásárolni a felépítményt. 
 
dr. Komáromi Éva: Kiegészítésként elmondja, 1994-ben kelt az a határozat, mellyel 
engedélyezték az építési engedélyt, akkor még nem ı volt a jegyzı.  
 
Hajdu Imre : Mindenképp rendezni szükséges az építmény helyzetét, melyben a testület 
partner.  
 
Oláh József Csaba: Mint az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke elmondja, a 
bizottság is sok határozatlan idejő szerzıdést kötött bérlıkkel, melyeket lehetıségekhez 
mérten meg kell szüntetni – ez ügyben is határozatlan idejő szerzıdéskötésrıl van szó. 
Javaslata, hogy folytasson az önkormányzat tárgyalásokat a felépítmény megvásárlására 
vonatkozóan, a lehetıségekhez mérten a lehetı legalacsonyabb áron és aztán adja bérbe az 
önkormányzat.  
 
Cziráki Zsolt : Pontosításként elmondja, nem határozatlan idejő szerzıdésrıl van szó, az 
ingatlan fennállásáig szól a szerzıdés. Ha az önkormányzat megvásárolná az ingatlant, 
okafogyottá válik a szerzıdés, de ha nem vásárolja meg az önkormányzat, akkor amíg az 
épület fennáll, a szerzıdés él. Megjegyzi, jelenleg 58 eFt/hó bérleti díjat fizet bérlı.  
 
Aros János: A Kft. ügyvezetıjének is érdeke, hogy megállapodást kössenek.  
 
Hajdu Imre : Kérdése, miért szőnt meg az épületben a kereskedelmi tevékenység? 
 
Aros János: Nem veszi senki bérbe a magas bérleti díj miatt.  
 
Oláh József Csaba: Azt is meg kell vizsgálni, szüksége van-e az önkormányzatnak a 
felépítményre?  
 
Aros János: Az önkormányzat fele áron bérbe tudná adni a felépítményt.  
 
Szabó András: Támogatja az elıterjesztést, aztán az idı megoldja a helyzetet, vagy lebontja a 
tulajdonos az épületet, vagy az önkormányzat megvásárolja.  
 
Egyed Attila: Kérdése, kinek lesz ez ügyben kötelezettsége? 
 
Cziráki Zsolt : A Kft. ügyvezetıjének lesz kötelezettsége, hogy bejegyeztesse az ingatlant az 
ingatlan-nyilvántartásba, melynek feltétele, hogy az önkormányzat kössön vele Földhasználati 
jogot biztosító szerzıdést.  
 
Aros János: Más hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a határozat-tervezetrıl, 
melyet ismertet.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta:  
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 

 
55/2012. (III. 12.) KT. 

 
h a t á r o z a t a  

 
önkormányzati ingatlant terhelı földhasználati jog bejegyzésérıl 

 
 

A Képviselı-testület a tárgybani elıterjesztést megtárgyalta, s az alábbiak szerint 
döntött: 
 

I.  A Képviselı-testület a Sárospatak belterület 1. helyrajzi számú, természetben 
Sárospatak, Arany J. u. 1. sz. alatt lévı kivett beépítetlen terület megjelöléső 
ingatlanon fennálló tulajdonosi jogkörében eljárva hozzájárul ahhoz, hogy a 
FOR YOU Kft. (3950 Sárospatak, Bercsényi u. 34.), mint a fenti ingatlanon lévı 
épület tulajdonosa az épületre vonatkozóan – a vonatkozó eljárásban elıírt 
feltételeknek való megfelelés esetén - végleges jellegő használatbavételi engedélyt 
kapjon. 

 
Felhatalmazza a Jegyzıt a szükséges eljárás lefolytatására. 
 
Felelıs: Jegyzı 
 
Határid ı: 2012. április 30. 

 
II.  A Képviselı-testület a Sárospatak belterület 1. helyrajzi számú, természetben 

Sárospatak, Arany J. u. 1. sz. alatt lévı kivett beépítetlen terület megjelöléső 
ingatlanra vonatkozóan – a határozat mellékletét képezı szerzıdésben foglalt 
feltételekkel - földhasználati jogot biztosít a FOR YOU Kft. (3950 Sárospatak, 
Bercsényi u. 34.) részére a fenti ingatlanon lévı, kizárólagos tulajdonát képezı 
épületet illetıen. 

 
Felhatalmazza a Polgármestert a földhasználati jogot biztosító szerzıdés 
aláírására. 

 
 Felelıs: Polgármester 
 

Határid ı: 2012. április 30. 
 

 
1. melléklet az 55/2012. (III. 12.) KT. határozathoz 

 
Földhasználati jogot biztosító szerzıdés 

 
mely létrejött 
 
egyrészrıl: Sárospatak Város Önkormányzata (székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44., 

törzsszáma: 726490, statisztikai azonosítója: 15726494-8411 -321-05, adószáma: 
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15726494-2-05, képv.; Aros János polgármester), mint földtulajdonos (a továbbiakban: 
Földtulajdonos), 

 
másrészrıl: a FOR YOU Kft. (székhelye: ………………., cégjegyzékszáma: …………….., 

adószáma: …………………., statisztikai számjele: 
……………………………………………, képv.: Lendvai György ügyvezetı), mint 
építkezı (továbbiakban: Építkezı) 

 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett. 
 
1./ A szerzıdı felek rögzítik, hogy Sárospatak Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi a 
sárospataki belterület 1. helyrajzi szám alatt felvett 2057 m2 területő „kivett beépítetlen terület” 
megjelöléső ingatlan. 
 
2./ Szerzıdı felek rögzítik, hogy az 1./ pontban részletesen körülírt ingatlanon Építkezı a Sárospatak 
Város Jegyzıje 538-3/1994. sz. határozatával engedélyezett nem lakáscélú épületet létesített. Az 
Építkezı által létesített épületre a használatbavételi engedélyt Sárospatak Város Jegyzıje  …/2012 sz. 
határozatával megadta. 
 
3./ Szerzıdı felek megállapítják, hogy közöttük a Ptk. 97. § (2) bekezdése szerint osztott tulajdonjog 
keletkezik, vagyis az Építkezı tulajdonába került az általa felépített épület, míg a telek tulajdonjoga 
változatlanul Földtulajdonost illeti meg. 
 
4./ A felek tudomással bírnak arról, hogy az Építkezıt – a felépítmény mindenkori tulajdonosát – a 
felépítmény által elfoglalt területre vonatkozóan a jogszabály erejénél fogva földhasználati jog illeti 
meg, amelynek ellenértéke megegyezik a mindenkor hatályos jogszabályban rögzített közterület-
használati díjjal. 
 
5./ A szerzıdı felek tudomással bírnak arról, hogy az osztott tulajdonjog folytán Földtulajdonost a 
felépítményre, Építkezıt pedig a földre vonatkozóan törvényi elıvásárlási jog illeti meg. 
 
6./ A földhasználati jog mindaddig fennáll, amíg a szerzıdés 2. pontjában említett felépítmény áll. A 
földhasználati jog megszőnése esetén az Építkezı az általa létesített berendezéseket elviheti. 
 
7./ A felépítmény tulajdonosa jogosult a használat tárgyát képezı földrészletet birtokolni, használni és 
a mai naptól viseli a földrészlettel kapcsolatos terheket. 
 
8./ A felek személyében bekövetkezı változás esetén (jogutódlás, átruházás) a földhasználati jog a 
jogutódot jelen szerzıdéssel azonos tartalommal illeti meg. A szerzıdı felek ezen túl kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy vevıikkel a jelen megállapodásban foglaltakat kifejezett nyilatkozattal is 
elfogadtatják. 
 
9./ A szerzıdı felek kijelentik, hogy valamennyien jogképes magyarországi jogi személyek, kiknek 
szerzıdéskötési képessége semmilyen korlátozás alá nem esik jelen jogügylet megkötésében. 
 
10./ Földtulajdonos jelen szerzıdés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan beleegyezését adja ahhoz, 
hogy az Építkezı a jelen szerzıdéssel biztosított földhasználati jogot az ı minden további 
megkérdezése nélkül az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztethesse. 
 
11./ Földtulajdonos jelen okirat aláírásával meghatalmazza dr. Ablonczy Zoltán egyéni ügyvédet ezen 
szerzıdés elkészítésére és ellenjegyzésére, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárásban történı 
képviseletükkel, aki ezen megbízást vállalja, amit bizonyít jelen okiraton aláírása és 
bélyegzılenyomata. 
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12./ Jelen szerzıdéssel felmerülı költségeket – beleértve az ingatlan-nyilvántartási igazgatási-
szolgáltatási díjat is - Vevı viseli. 
 
Ezt a szerzıdést elolvastuk, tartalmát értelmeztük és azt, mint akaratunkkal mindenben 
megegyezıt saját kezőleg aláírtuk. 
 
Sárospatak, 2012. …………… 
 
…………………………………........ …………………………………........ 
Sárospatak Város Önkormányzata  FOR YOU Kft. 
képv.: Aros János polgármester képv.: Lendvai György ügyvezetı 
földtulajdonos építkezı 
  
 
Ellenjegyzem:………………………..........  Ellenjegyzem:……………………… 
dr. Komáromi Éva jegyzı Dr. Ablonczy Zoltán ügyvéd  
Sárospatak, 2012. ……………… Sárospatak, 2012. ………………. 
 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés közmővelıdési megállapodás megkötésére 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 
 

Aros János: Kéri kabinet irodavezetı urat röviden ismertesse az elıterjesztésben foglaltakat. 
 
Donkó József: Az Ének a Nemzetekért Alapítvány, amely a Crescendo Nyári Mővészeti 
Akadémia rendezıje tárgybani kéréssel fordult az önkormányzat felé. Pályázat benyújtásának 
feltétele, hogy az adott település önkormányzatával közmővelıdési megállapodásuk legyen – 
hasonló ahhoz a kéréshez, melyet korábban a Szent Erzsébet Ház is kért. Hangsúlyozza, hogy 
anyagi kötelezettséggel nem jár a megállapodás megkötése.  
 
Szvitankó Tamás: A Humán Bizottság egyhangúlag támogatja az elıterjesztés elfogadását.  
 
Aros János: Egyéb hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a határozat-tervezetrıl. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

56/2012. (III. 12.) KT. 
 

h a t á r o z a t a  
 

Közmővelıdési megállapodás megkötésérıl 
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A képviselı-testület a tárgyban tett elıterjesztést megtárgyalta, melynek alapján 
közmővelıdési megállapodást köt az Ének a Nemzetekért Alapítvánnyal a Crescendo 
Nyári Akadémia sikeres lebonyolítása érdekében. Az elfogadott közmővelıdési 
megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal és folyamatos 
 
 
1. melléklet az 56/2012. (III. 12.) KT. határozathoz 

 
Közmővelıdési megállapodás 

 
amely létrejött az Ének a Nemzetekért Alapítvány (1148 - Budapest, Padlizsán u. 8., 
adószáma: 18106479-2-42 nyilvántartási száma: 5798, képviseli: Füzesséryné Dudás Eszter 
igazgató) a továbbiakban: Alapítvány;   
 
másrészrıl Sárospatak Város Önkormányzata (székhelye: Sárospatak, Kossuth út 44. sz., 
képviseli: Aros János polgármester) - a továbbiakban: Önkormányzat – (együtt: Felek) 
között alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: 
 
 
I. AZ EGYÜTTM ŐKÖDÉS CÉLJA  

1. A kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény  79. §-a értelmében  a Felek az 
alábbiakban megjelölt célok elérése, megvalósítása érdekében együttmőködnek:  

• az Önkormányzat közmővelıdési feladatainak végrehajtásában, a kulturális sokszínőség 
biztosításában, 

• a Sárospatak területén élı polgárok kulturálódási lehetıségeinek bıvítésében, 

• az iskolai korcsoportok kulturális lehetıségeinek bıvítésében, 

• a sárospataki polgárok életminıségének javításában. 

 

II. AZ EGYÜTTM ŐKÖDÉS TARTALMA 

1. Felek együttmőködése az alábbi fıbb területekre terjed ki: 

• a Felek kölcsönös tájékoztatására a kultúra, a tehetséggondozás területén, 

• konzorciális együttmőködésre az Alapítvány és az Önkormányzat, valamint az 
Önkormányzat által fenntartott elsısorban kulturális és közoktatási, vagy más jellegő 
tevékenységet folytató intézmények között, a hazai és  Európai Uniós pályázatok városi 
vagy kistérségi szintő megvalósításában. 

• iskolai csoportok fogadása elıadásokra (egyeztetés/megállapodás szerint), 
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2. Az Alapítvány a jelen megállapodásba foglalt közmővelıdési szolgáltatásért az 
Önkormányzattól díjazásra nem tart igényt; az 1. pontban foglalt feladatok ellátásához 
szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja. Támogatási szerzıdés megkötésére külön 
megállapodásban kerülhet sor.  
 
Felek a megállapodást határozatlan idıtartamra kötik, de az 30 napos határidıvel felbontható. 
Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a 1997. évi 
CXL. Törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Sárospatak, 2012. március 12. 

 

………………………………… ………………………………… 

Füzesséryné Dudás Eszter Aros János 

igazgató polgármester 

 
 
Ellenjegyezte: 
………………………………… ………………………………… 

Ének a Nemzetekért Alapítvány Dr. Komáromi Éva 

elnök jegyzı 

 
 

 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt 
Felelısségő Társaság ügyvezetıjének megbízásáról  
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság  
 

Aros János: Kéri kabinet irodavezetı urat, röviden ismertesse az elıterjesztés tartalmát és 
elmondja, érintett hozzájárult a napirend nyílt ülésen történı tárgyalásához.  
 
Donkó József: 2012. március 5-én lejárt az elızı ügyvezetı úr megbízása – ezúton is 
megköszöni az eltelt egy év ügyvezetıi munkáját, melyet díjazás nélkül végzett. Az 
önkormányzatnak új ügyvezetıt kell megbíznia. Polgármester úr korábban több személlyel 
folytatott tárgyalásokat és Sajószegi Gábor – aki az ülésen is jelen van - elvállalná az 
ügyvezetıi feladatokat, amennyiben a Képviselı-testület megbízza.  
 
Aros János: Dr. Dankó László korábbi ügyvezetı úrnak köszönılevél útján is megköszönik 
egész éves önzetlen munkáját. 
 
Szvitankó Tamás: Széles körben folytattak megbeszéléseket az ügyvezetı személyét illetıen, 
bevonták Hajdu Imre elnök urat és Saláta László Mihály képviselı urat is. Több személyt 
megkerestek és tudomására hozták, hogy díjazás nélküli pozícióról van szó. Végül Sajószegi 
Gábor népmővelıt – eddigi tevékenységei alapján - alkalmasnak tartják a Kft. ügyvezetıi 
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feladatainak ellátására. A Humán Bizottság egyhangúlag javasolja az elıterjesztés 
elfogadását. 
 
Hajdu Imre : A jelölt szakmai koncepciója felıl érdeklıdik a Kft. mőködtetésével 
kapcsolatosan.  
 
Saláta László Mihály: Hangsúlyozza, hogy Sajószegi Gábor a Kft. Felügyelı Bizottságának 
tagja, mely tisztségérıl le kell mondania, pótlásáról pedig gondoskodni kell. Bizottsági ülésen 
kérték a jelöltet, röviden mondja el elképzeléseit – ahogyan Hajdu Imre képviselı is kérte -, 
hisz ambíciója alkalmassá teszi arra, hogy a pályázatokon túl egyéb feladatokat is elláttasson 
a Kft. keretein belül. Hangsúlyozni kell azt is, hogy a jelölt ingyen látná el az ügyvezetıi 
feladatokat, ahogyan a korábbi ügyvezetı. Javasolja Sajószegi Gábort a Kft. ügyvezetésére. 
 
Hajdu Imre : Jelölt A Mővelıdés Háza és Könyvtára alkalmazottja, ezért szeretné véleményét 
hallani a közmővelıdési, turisztikai, idegenforgalmi intézményekkel való együttmőködését 
hogyan képzeli el. Emberileg és szakmailag is alkalmasnak tartja jelöltet az ügyvezetıi 
feladatok ellátására.  
 
Sajószegi Gábor: A Humán Bizottság ülésén is hangsúlyozta, vállalása arra vonatkozik, hogy 
a Kft-t egy évig – amíg megbízatása szól – életben tartja, igyekszik megkeresni annak a 
lehetıségeit, hogyan lehetne a cég mőködését újra pozícionálni a korábbiakhoz képest. 
Megerısítésként elmondja, közmővelıdési alkalmazottként – közalkalmazottként – végezte 
eddig munkáját az elmúlt 12 évben, céges területen nincs tapasztalata. A Kft. esetében 
teljesen új jellegő tevékenységrıl van szó, természetesen minden tıle telhetıt megtesz – 
ingyen és bérmentve – a Kft. megfelelı mőködéséhez. A Mővelıdés Háza és Könyvtára 
célkitőzéseivel összhangban kell mőködtetni a Kft-t – örül, hogy a Képviselı-testület és saját 
elképzelése összhangban van egymással. Nincs konkrét ismerete a cég korábbi mőködésérıl, 
ezért fontosnak tartja rekord felvételét, jelenlegi állapotrögzítést arról, milyen tıkével 
rendelkezik a cég, milyen kötelezettségei vannak, vannak-e tartozásai, stb., innentıl kezdve 
vállalja a felelısséget a cég mőködésére az egy évre szóló idıszakra.  
Végezetül elmondja, lát lehetıséget abban, hogy a céget új pályára lehet irányítani, de még 
sok ismeretre, tapasztalatra van szüksége.  
 
Szabó András: Felveti az ingyenes feladat-ellátást, melyet megfontolásra javasol hosszabb 
távon – pályázati lehetıségek -. Szerencsés, hogy a jelölt A Mővelıdés Háza és Könyvtára 
alkalmazottja, hisz bizonyára lesznek, akik segítenek munkája elvégzésében. Az említett 
rekord felállítását jó ötletnek tartja. Végezetül kérdése, jár-e valamiféle hátránnyal, hogy nem 
a korábbi ügyvezetı megbízatását követıen azonnal választanak új ügyvezetıt.  
 
Aros János: Megköszöni az anyaggal kapcsolatos elıkészítı munkát és azt, hogy megtalálták 
a megfelelı személyt az ügyvezetıi feladatok ellátására. Az önkormányzat – és nyilván a 
jelölt is – lát lehetıséget a feladat ellátásában. Természetesen, ha olyan pályázatokat tudnak 
készíteni, melybıl esetlegesen bérköltség vagy más jellegő költség elszámolható, ennek 
akadálya nincs, sıt erre ösztönzi, hogy minél több ilyen pályázatot nyújtson be a Kft.  
Szabó képviselı felvetésére elmondja, a határidı lejártával és a testület jelenlegi döntésével 
nincs probléma és ahogyan Saláta képviselı úr már jelezte – amennyiben megszületik a 
testületi döntés -, várják az FB tagságról történı lemondást írásban és a következı rendes 
testületi ülésen döntenek az FB új tagjának megválasztásáról.  
Más hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a határozat-tervezetrıl, melyet ismertet.  
 



 11 

Jelenlévı képviselık száma: 8 fı. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

57/2012. (III. 12.) KT. 
 

h a t á r o z a t a  
 

a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs és Nonprofit Korlátolt Felel ısségő 
Társaság ügyvezetıjének megbízásáról 

 
 
A Képviselı-testület, mint a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs 
Nonprofit Korlátolt Felel ısségő Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet 
utca 3.; cégjegyzékszáma: Cg.05-09-01 4934) egyszemélyes társaság taggyőlésének 
hatáskörét gyakorló tagja, a gazdasági társaság ügyvezetıjének, 2012. március 12. 
napjától egy év határozott idıtartamra, 
 

Sajószegi Gábort 
 
bízza meg. 
 
 
A társaság ügyvezetését megbízási jogviszony keretében, díjazás nélkül látja el.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére.  
 
A Képviselı-testület a cégeljárás lebonyolítására Dr. Osváth Ildikó ügyvédet bízza meg. 
 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: 2012. március 12. 
 

 
 

 
4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Zemplén Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és 
mőködtetésére vonatkozó megállapodás módosítására 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság  
 

Aros János: Felkéri Hajdu Imrét, a TISZK vezetı tisztségviselıjét, adjon rövid tájékoztatást 
az elıterjesztésrıl.  

 
Hajdu Imre : Tájékoztatásul elmondja, hogy a Megyei Önkormányzat megszőnt 
intézményfenntartó lenni a szakképzésben is, ezért a Szakképzés-szervezési Társulás 



 12 

Megállapodásában több technikai módosítás szükséges. Legfontosabb, hogy a társulás 
székhely önkormányzata Sárospatak Város Önkormányzata lenne, tekintettel a tanulói 
létszámarányra. Ezután ismerteti a határozat-tervezetet.  
 
Aros János: Megjegyzi, érdekes a helyzet, hisz most kezdtek el tárgyalni a Református 
Egyházzal a Vay Miklós Szakképzı Iskola átvétele ügyében.  
Korábban a megyei fenntartású intézmények voltak legtöbben a TISZK-ben, ezért a székhely 
is Miskolcon volt. Most, hogy a megye átadta az államnak az összes szakképzı intézményét, 
Sárospatak vált a legnagyobb TISZK-ben lévı intézménnyé.  
Tájékoztatásul elmondja, hogy az elsı tárgyalás megtörtént a Református Egyházzal, püspök 
úr kifejtette, hogy amennyiben fenntartóváltásra kerül sor, abban az esetben is két külön 
intézmény lesz szakmailag és gazdaságilag is.  
 
Szvitankó Tamás: A Humán Bizottság egyhangúlag javasolja a határozat-tervezet 
elfogadását, hisz bizottsági ülésen is elhangzott, hogy technikai jellegő módosításról van szó. 
Megjegyzi, bizottsági ülésen is felmerült az intézmény egyháznak történı átadása.  
 
Aros János: Kéri a testület döntését a Humán Bizottság javaslatáról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

58/2012. (III. 12.) KT. 
 

h a t á r o z a t a  
 

a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás Megállapodásának módosításáról 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzata a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás 
Megállapodásának módosítására vonatkozó elıterjesztést, és az abban foglaltakat 
elfogadva az alábbi döntést hozta: 
 

1. A Képviselı-testület elfogadja a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás 
létrehozására és mőködtetésére vonatkozó Megállapodás módosítást e határozat 
1. mellékletében foglaltak szerint. 

 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert e határozat 2. mellékletében 
foglaltak szerint az egységes szerkezetbe foglalt Megállapodás módosításának 
aláírására. 

 
Felelıs: polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
2. A Képviselı-testület felhívja Hivatalát, hogy jelen határozat végrehajtása 

érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
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Felelıs: polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
 
1. melléklet az 58/2012. (III. 12.) KT. határozathoz 

Megállapodás 
a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás  

létrehozására és mőködtetésére vonatkozó megállapodás 
módosításáról 

 
 
Sárospatak Város Önkormányzata (3950 Sárospatak, Kossuth út 44.), Encs Város Önkormányzata 
(3860 Encs, Petıfi út 75.), Mezıkövesd Város Önkormányzata (3400 Mezıkövesd, Mátyás király u. 
112.), Szerencs Város Önkormányzata (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.), Szikszó Város 
Önkormányzata (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.), Bıcs Község Önkormányzata (3574 Bıcs, Hısök tere 
1.) a Miskolcon, 2008. év szeptember hó 1. napján kelt, a „MEGÁLLAPODÁS a Zempléni 
Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és  mőködtetésére” vonatkozó megállapodást (a 
továbbiakban: Megállapodás) a következık szerint módosítják: 
 
1. A Megállapodás 5./ A Társulás tagjainak neve, székhelye: pontja helyébe a következı rendelkezés 

lép: 
 

„Sárospatak Város Önkormányzata (3950 Sárospatak, Kossuth út 44.) 
Encs Város Önkormányzata (3860 Encs, Petıfi út 75.) 

Mezıkövesd Város Önkormányzata (3400 Mezıkövesd, Mátyás király u. 112.) 
Szerencs Város Önkormányzata (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) 
Szikszó Város Önkormányzata (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.) 
Bıcs Község Önkormányzata ( 3574 Bıcs, Hısök tere 1. )” 
 
A fenntartó önkormányzatok Térségi Integrált Szakképzı Központban résztvevı intézményeit a 
megállapodás 1. számú függeléke tartalmazza.  
 
2. A Megállapodás II. A TÁRSULÁS KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŐNÉSE rész 1./pontja helyébe 

a következı rendelkezés lép: 

„A társulási megállapodás határozatlan idıre szól. A Társulás megalakultnak tekinthetı, ha a 
képviselı-testületek mindegyike jóváhagyta a megállapodást, tagjai közül megválasztotta 
képviselıjét és a Társulási Tanács megalakult. A Társulási Tanács Elnöke díjazásban 
részesül. Az Társulási Tanács elnökének díjazásával kapcsolatban a két alelnök jogosult 
eljárni. A Társulási Tanács delegált tagjait díjazásban részesítheti. „ 

3. A Megállapodás III. A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŐKÖDÉSE  rész 1./ pontja helyébe a 
következı rendelkezés lép: 

 
„1./ A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás döntéshozó szerve a hat fıbıl álló Társulási 
Tanács. A Társulási Tanács tagjait a Társulásban részt vevı önkormányzatok képviselı-testületei 
tagjaik közül választják meg.  A Társulási Tanács tagjai valamennyien egy szavazattal 
rendelkeznek. A Társulásban részt vevı tagok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
szempontjából a társulás székhely önkormányzataként Sárospatak Város Önkormányzatát 
(székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. sz)jelölik meg, tekintettel a tanulói létszámarányra.” 
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4. A Megállapodás III. A TÁRSULÁS SZERVEZET ÉS MŐKÖDÉSE rész 6./ pontja helyébe a 

következı rendelkezés lép: 
 

„6./ A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza. A hozott határozatok érvényességének 
feltétele, hogy azzal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézményfenntartó Központ egyetértsen. A 
Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök, vagy a Társulási 
Tanács által felhatalmazott képviselı hívja össze és vezeti.” 

 
5. A Megállapodás III. A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŐKÖDÉSE  rész 7./ pontjának d) 

alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

„d) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére.” 

 

6. A Megállapodás III. A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŐKÖDÉSE rész 8./ pontjának 
helyébe a következı rendelkezés lép: 

 

A Társulási Tanács ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, melyre a képviselı-testület ülésérıl 
készített jegyzıkönyve vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a jegyzıkönyvet az 
elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzıkönyvet 15 napon belül 
meg kell küldeni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére. 

 

7. A Megállapodás III. A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŐKÖDÉSE rész 9./ pontjának 
helyébe a következı rendelkezés lép: 

 

 A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen legalább 4 fı jelen van.  
 A Társulási Tanács határozatait alapesetben egyszerő szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. 
 

 
8. A Megállapodás IV. A TÁRSULÁSI TANÁCS HATÁSKÖRE rész 1./ A Társulási Tanács 

feladat- és hatásköre pontja 6) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

„6) megállapodást köthet állami szervvel, helyi, területi önkormányzattal, társulással, civil 
szervezettel, egyházzal, gazdálkodó szervvel és egyéb szervezettel;” 
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9. A Megállapodás IV. A TÁRSULÁSI TANÁCS HATÁSKÖRE rész 1./ A Társulási Tanács 
feladat- és hatásköre pontja 14) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
„ Elkészítteti a Társulás szakmai feladatellátásához szükséges megvalósítási és ellenırzési 
dokumentumait, melynek részletes szabályait a Szervezeti és Mőködési Szabályzat tartalmazza. „ 
 

10. A Megállapodás IV. A TÁRSULÁSI TANÁCS HATÁSKÖRE rész 1./ A Társulási Tanács 
feladat- és hatásköre pontja 15-26) alpontja hatályát veszti.  

 
 
11. A Megállapodás IV. A TÁRSULÁSI TANÁCS HATÁSKÖRE rész 3./ Az igazgató feladatai 

pontja 5) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

„5) a Társulás munkaszervezetének közremőködésével gondoskodik a Társulás bevételeivel és 
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenırzési, finanszírozási, adatszolgáltatási 
és beszámolási feladatok ellátásáról.”  

 

 
12. A Megállapodás V. A TÁRSULÁS VAGYONA rész 3./ pontja helyébe a következı rendelkezés 

lép: 
 

„3./ A Társulás jogállása: Jogi személyiséggel rendelkezı, önállóan mőködı és gazdálkodó 
közszolgáltató költségvetési szerv (közintézmény). A Társulás saját költségvetéssel rendelkezik, 
önálló gazdálkodási jogköre és felelıssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy 
ezen belül kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai) segítı feladatai 
ellátásáról. A Társulás önálló bankszámlával rendelkezik. A bankszámla feletti rendelkezési jog a 
Társulási Tanács elnökét, vagy az általa írásban kijelölt személyeket illeti meg.” 

 
 
13. A Megállapodás 1. számú függeléke helyébe jelen megállapodás 1. számú függeléke lép. 
 
14. A Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 
 
15. A Társulás tagjai rögzítik, hogy jelen megállapodás-módosítással kapcsolatban felmerülı vitás 

kérdéseket elızetes egyeztetés és tárgyalás útján rendezik. 
 
16. Jelen megállapodás-módosításban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatok 

társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény és a megállapodás tárgyával 
összefüggı hatályos jogszabályok rendelkezései és a Társulás tagjai képviselı-testületeinek 
döntései az irányadóak. 

 
Kelt Miskolcon, 2012. március hó …. napján 
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Z á r a d é k: 

A társulási megállapodás módosítását az alábbi képviselı-testületek hagyták jóvá, fogadták el 
elıírásait, önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelezı rendelkezésként: 

 

Önkormányzat neve Határozat száma Polgármester aláírása, 
bélyegz ılenyomat 

Sárospatak Város 
Önkormányzata 

58/2012. (III. 12.) KT. 
határozat 

 
 
 

 
        polgármester                              ph 

 

Encs Város 
Önkormányzata  

 
 
 

       polgármester                                ph 
 
 

Mezıkövesd Város 
Önkormányzata  

 
 
 

     polgármester                                ph 
 
 

Szerencs Város 
Önkormányzata 

 
 

 
 
 

       

      polgármester                              ph 
 

 

Szikszó Város 
Önkormányzata 

  

 

 

 

 

       polgármester                              ph 
 
 

 

Bıcs Község 
Önkormányzata 

 

 

 
      polgármester                             ph 
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2. melléklet az 58/2012. (III. 12.) KT. határozathoz 

 
MEGÁLLAPODÁS 

a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás  
létrehozására és mőködtetésére 

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-
18.§, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B.§, a szakképzésrıl szóló 1993. évi 
LXXVI. törvény 2. §-ban, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. tv-ben foglaltakkal összhangban a társulás tagjai a szakképzéssel összefüggı helyi 
önkormányzati feladatok végrehajtására a következı megállapodást fogadják el:  

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1./ A társulás (továbbiakban: Társulás) megnevezése, székhelye:  

Név: Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás  
Székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 1. 

2./ A Társulás jogállása: 

A Társulás jogi személyiséggel rendelkezı, önállóan mőködı és gazdálkodó közszolgáltató 
költségvetési szerv (közintézmény). A Társulás a szakképzés körében közoktatási 
megállapodást, vagy más megállapodást köthet. 

3./ A Társulás bélyegzıje:  

Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás 

4./ A Társulás mőködési területe:  

A Társulásba tagként belépı önkormányzatok illetékességi területe 

5./ A Társulás tagjainak neve, székhelye: 

Sárospatak Város Önkormányzata (3950 Sárospatak, Kossuth út 44.) 
Encs Város Önkormányzata (3860 Encs, Petıfi út 75.) 
Mezıkövesd Város Önkormányzata (3400 Mezıkövesd, Mátyás király u. 112.) 
Szerencs Város Önkormányzata (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) 
Szikszó Város Önkormányzata (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.) 
Bıcs Község Önkormányzata (3574 Bıcs, Hısök tere 1. ) 
 
A fenntartó önkormányzatok Térségi Integrált Szakképzı Központban résztvevı intézményeit a 
megállapodás 1. számú függeléke tartalmazza.  

6./ A Társulás céljai és feladatai: 

A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás a tevékenységi területén igyekszik elısegíteni a 
munkaerı-piac igényeihez igazodó képzési struktúrájú és oktatási színvonalú szakképzés 
kialakítását.  
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A Társulás céljai: 

a) a minıségi szakképzéshez való jobb hozzáférés biztosításának és a helyi munkaerı-piaci 
igények kielégítésének elısegítése;  

b) összehangolt – az érdekelt és érintett felek egyetértésén alapuló – szakképzés-fejlesztési 
irányok meghatározásának, a koordináció javításának, a fejlesztési források hatékony 
felhasználásának biztosítása;  

c) a szakmai képzés színvonalának és a szakmai tudás presztízsének növelése;  
d) az iskolai rendszerő szakképzésben egyre növekvı számú hátrányos, halmozottan hátrányos 

helyzető és sajátos nevelési igényő tanulók képzési problémáinak megoldásában történı 
segítségnyújtás a lemorzsolódás, a képzési rendszerbıl szakképesítés nélkül kilépık 
számának csökkentése érdekében; 

e) az önkormányzati fenntartású intézményeknek a felnıttképzési területen történı részvételét 
erısíteni szükséges, ennek érdekében elısegíti az összehangolt, ugyanakkor a helyi 
igényeket is figyelembe vevı moduláris rendszerő intézményi képzési programok 
létrehozását. 

A Társulás feladatai: 

a) a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelıen – a szakképzés 
fejlesztési irányára és beiskolázási arányára tekintettel – meghatározza a Társulás által, 
illetve a Társulás tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható 
osztályok számát [a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. § (5) bekezdés 
a) pont];  

b) a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelıen a szakmai program 
tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának jóváhagyásánál 
[a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. § (5) bekezdés b) pont]. 

II. A TÁRSULÁS KELETKEZÉSE ÉS MEGSZ ŐNÉSE 

1./ A társulási megállapodás határozatlan idıre szól. A Társulás megalakultnak tekinthetı, ha a 
képviselı-testületek mindegyike jóváhagyta a megállapodást, tagjai közül megválasztotta 
képviselıjét és a Társulási Tanács megalakult. A Társulási Tanács Elnöke díjazásban részesül. 
Az Társulási Tanács elnökének díjazásával kapcsolatban a két alelnök jogosult eljárni. A 
Társulási Tanács delegált tagjait díjazásban részesítheti.  

2./ A Társuláshoz csatlakozhat minden olyan helyi önkormányzat, amely a szakképzés 
feladataiban részt vevı iskolát tart fenn. A belépés további feltétele, hogy az érintett helyi 
önkormányzat elfogadja a regionális fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés 
fejlesztésének összehangolásával összefüggésben hozott döntéseket. 

3./ A Társuláshoz csatlakozni lehet. A csatlakozási szándékot legalább 60 nappal korábban kell 
bejelenteni a Társulásnak. A Társuláshoz való csatlakozáshoz a csatlakozó képviselı-testület 
minısített többséggel hozott döntése szükséges, mely a belépési szándékon kívül tartalmazza a 
hozzájárulási összeg befizetésének vállalását is. 

4./ A Társulásból kilépni a naptári év utolsó napjával lehet. A kilépési szándékot a kilépni 
szándékozó önkormányzat képviselı-testületének minısített többséggel hozott határozatával 
megerısítve egy tanévvel korábban kell bejelenteni a Társulásnak. A kilépı taggal a Társulás 
elszámol. 

A társulás tagjainak több mint a fele minısített többséggel hozott határozatával a naptári év 
utolsó napjával fontos okból kizárhatja a társulásból azt a képviselı-testületet, amely a 
megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidıben nem tett eleget. 
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Továbbá a társulás megállapodásának felmondása esetén a társulás tagja által a társulásba bevitt 
vagyonnal el kell számolni. Ha a társulási megállapodás másképp nem rendelkezik, a 
vagyontárgy társulás tagja részére történı kiadását a társulási megállapodásban meghatározott 
idıtartamra, de legfeljebb négy évre el lehet halasztani, ha annak természetben történı kiadása 
veszélyeztetné a társulás kötelezı feladatának ellátását.  
 

5./ A Társulásban részt vevı képviselı-testületek mindegyikének minısített többséggel hozott 
döntése szükséges: 

a) az együttmőködési megállapodás jóváhagyásához; 
b) az együttmőködési megállapodás módosításához; 
c) az együttmőködési megállapodás megszüntetéséhez; 
d) a Társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz. 
e) a társulási megállapodás év közbeni felmondásához 

6./ A Társulás megszőnik, ha: 

a) annak megszőnését valamennyi tag képviselı-testületi határozattal kimondja; 
b) a Társulásban csak egy tag marad; 
c) a bíróság jogerısen dönt a Társulás megszőnésérıl. 

7./ A Társulás megszőnésekor a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a helyi 
önkormányzatoknak a vagyon növekménnyel együtt az adott tanévre/elızı tanévre a közoktatási 
statisztikai adatok alapján megállapított tanulói létszám arányában vissza kell adni, kivéve, ha 
jogszabály, illetve szerzıdés eltérıen rendelkezik. Amennyiben hiány keletkezik, azt a 
hozzájárulás alapjául szolgáló szakképzésben résztvevı tanulói létszám (beleértve az 
alapképzésben részvevıket és szakképzési évfolyamon tanulókat) arányában osztják meg a 
tagok, kivéve, ha jogszabályból, illetve szerzıdésbıl más nem következik. 

8./ Jelen megállapodás valamennyi képviselı-testület elfogadó határozatával válik hatályossá. 

III. A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS M ŐKÖDÉSE 

1./ Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás döntéshozó szerve a hat fıbıl álló Társulási Tanács. 
A Társulási Tanács tagjait a Társulásban részt vevı önkormányzatok képviselı-testületei tagjaik 
közül választják meg.  A Társulási Tanács tagjai valamennyien egy szavazattal rendelkeznek. A 
Társulásban részt vevı tagok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
szempontjából a társulás székhely önkormányzataként Sárospatak Város Önkormányzatát 
(székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. sz)jelölik meg, tekintettel a tanulói 
létszámarányra.” 

2./ Szavazni személyesen, vagy a Társulás fenntartói önkormányzati tagja által írásban 
meghatalmazott helyettes képviselı útján lehet.  

3./ A Társulási Tanács alakuló ülésén tagjai közül elnököt és két alelnököt választ nyílt 
szavazással. Az elnök és a két alelnök személye határozatott idıre, de legfeljebb 5 évre  kerül 
megválasztásra és újraválaszthatók. A Társulási Tanács delegált tagjainak megbízatása 
megszőnik a képviselı- testületi, közgyőlési tagság megszőnése esetén.  

4./ A Társulási Tanács tagjai évente a képviselı-testületeiknek beszámolnak a Társulási 
Tanácsban végzett tevékenységükrıl, a Társulás gazdasági helyzetérıl, a társulási cél 
megvalósításáról. 
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5./ A Társulás tagja az általa választott képviselıt visszahívhatja. 

6./ A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza. A hozott határozatok érvényességének 
feltétele, hogy azzal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézményfenntartó Központ egyetértsen. 
A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök, vagy a 
Társulási Tanács által felhatalmazott képviselı hívja össze és vezeti.” 

7./ Az ülést össze kell hívni: 

a) szükség szerint, de évente legalább két alkalommal; 
b) a Társulási Tanács által meghatározott idıpontban; 
c) a Társulás bármely tagjának napirendet tartalmazó indítványára; 

d) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére. 
 

8./ A Társulási Tanács ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, melyre a képviselı-testület ülésérıl 
készített jegyzıkönyve vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a jegyzıkönyvet az 
elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzıkönyvet 15 napon 
belül meg kell küldeni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére. 

 
9./ A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen legalább 4 fı jelen van.  

 A Társulási Tanács határozatait alapesetben egyszerő szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. 

 

10./ A Társulási Tanács egyhangú döntése szükséges: 

a) az Együttmőködési Megállapodás módosításának kezdeményezéséhez; 
b) intézmény fenntartói jog alapításához vagy átvételéhez; 
c) a pályázat szakmai és pénzügyi tervének elfogadásához, az ütemezéshez és a feladatok 

végrehajtásának munkamegosztásához; 
d) a Támogatási Szerzıdés elfogadásához; 
e) új tag felvételérıl, tagi késedelem beálltáról, tagi kilépéssel összefüggı elszámolásról 

történı döntéshez; 
10/A.  A társult önkormányzatokat terhelı, fenntartási, mőködési költségeket meghaladó mértékő 

kötelezettségvállaláshoz az érintett önkormányzatok írásbeli hozzájárulása szükséges. 
 

11./ A Társulási Tanács részletes mőködési szabályait a társulási megállapodásban meghatározott 
keretek között a Szervezeti és Mőködési Szabályzatában állapítja meg és fogadja el. 

12./ A Társulási Tanács Intézményvezetık Tanácsát, valamint Tanácsadó Testületet hoz létre. Az 
Intézményvezetık Tanácsát a TISZK–ben résztvevı intézmények vezetıi alkotják, amely az 
iskolákat érintı elıterjesztéseket véleményezi a Társulási Tanács ülése elıtt. A Tanácsadó 
Testület a szakképzési szerkezet, beiskolázási stratégia kialakításában lát el javaslattevı, 
véleményezı szerepet a gazdálkodó szervezetek, szakmai érdekképviseletek, kamarák, 
munkaügyi központ képviselıinek részvételével. 

13. /A Társulási Tanács feladatainak végzésére a költségvetési intézmény keretein belül 
munkaszervezetet hoz létre. Feladata a Társulás tevékenységébe tartozó feladatok közül 
mindazoknak az elıkészítése, illetve végrehajtása, amelyeket számára a Társulási Tanács 
meghatároz. A munkaszervezet élén a munkaszervezet vezetıje áll, akit a Társulási Tanács nevez 
ki, illetve ment fel, valamint fegyelmi és kártérítési ügyében eljár. Felette az egyéb munkáltatói 
jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja a Társulási Tanács nevében. A munkaszervezet 
egységes szervezet, tevékenységét a Társulási Tanács által jóváhagyott számú munkatárs látja el 
közalkalmazotti jogviszonyban, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, illetve a 



 21 

közoktatási ágazatra vonatkozó végrehajtási rendelet által meghatározott alkalmazási feltételek 
szerint. A munkaszervezet mőködési rendjét – beleértve a belsı ellenırzést – a Társulási Tanács a 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatban állapítja meg. A Társulás gazdálkodása körében a 
számviteli fegyelem betartása a gazdasági vezetı feladata.  

14./ A Társulással együttmőködı, a Tanácsban szavazati joggal nem rendelkezı szervezetekkel 
kötendı megállapodásról a Tanács dönt. 

IV. A TÁRSULÁSI TANÁCS HATÁSKÖRE 

1./ A Társulási Tanács feladat- és hatásköre: 

1.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.   
 

Költségvetési szervet alapíthat, átalakíthat és szüntethet meg, továbbá hatáskörébe tartozik a 
költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, szervezeti és mőködési szabályzatának 
jóváhagyása.  
Hatáskörébe tartozik a munkaszervezet vezetıjének kinevezése vagy megbízása, felmentése 
vagy vezetıi megbízásának visszavonása, a vele kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok 
gyakorlása, valamint a költségvetési szerv gazdasági vezetıjének kinevezése, vagy 
megbízása, felmentése vagy a megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása; 
a költségvetési szerv tevékenységének szabályszerőségi, pénzügyi, valamint teljesítmény-
ellenırzése; az általa létrehozott költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra való 
kötelezése; jogszabályban meghatározott esetekben az általa létrehozott költségvetési szerv 
döntéseinek elızetes vagy utólagos jóváhagyása; egyedi utasítás adása feladat elvégzésére 
vagy mulasztás pótlására.   
 
Elfogadja a regionális fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés összehangolásával 
kapcsolatos döntéseit  

  
3. A regionális fejlesztési és képzési bizottság döntéseivel összhangban a szakképzés fejlesztési 

irányára és a beiskolázási arányára tekintettel meghatározza a Társulás tagjai által fenntartott 
iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát; 

  
4. Egyetértési jogot gyakorol a szakmai program tekintetében az iskola pedagógiai 

programjának jóváhagyásánál; 
  

5. Önálló fejlesztési tervet készít a Társulás által ellátott feladatokra a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 88. § (1) bekezdése szerint; 

  
6. Megállapodást köthet állami szervvel, helyi, területi önkormányzattal, társulással, civil 

szervezettel, egyházzal, gazdálkodó szervvel és egyéb szervezettel; 
  

7. Elfogadja a Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzatát; 
  

8. Megválasztja a Társulási Tanács elnökét és alelnökeit, 
  

9. Kialakítja munkaszervezetét, dönt annak létszámáról, gyakorolja a munkáltatói jogokat a 
munkaszervezet vezetıje és gazdasági vezetıje felett; 

  
10. Megállapítja éves költségvetését, elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót; 

  
11. Megállapodást köthet feladatok ellátásra a szakképzés egyéb szereplıinek bevonásával; 

  
12. Részt vesz pályázatokban, a pályázat lebonyolításában, fejlesztési projektek 

megvalósításában; 
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13. Részt vesz az iskolarendszeren kívüli szakképzés szervezésében; 

 
  

14. Elkészítteti a Társulás szakmai feladatellátásához szükséges megvalósítási és ellenırzési 
dokumentumait, melynek részletes szabályait a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 
tartalmazza. 
 
 

1. Összehívja és vezeti a Társulási Tanács ülését; 
  

2. Aláírja az ülés jegyzıkönyvét; 
  

3. Képviseli a Társulást; 
  

4. Munkáltatói jogot gyakorol a munkaszervezet vezetıje és gazdasági 
vezetıje felett; 

  

A Társulási Tanács 
elnökének feladatai: 

5. Felügyeli a Társulási Tanács döntéseinek végrehajtását, a társulás 
gazdálkodását. 
 

   
1. Irányítja a munkaszervezet munkáját; 

  
2. Elıkészíti a Társulási Tanács üléseit és a napirendeket; 

  
3. Végrehajtja a Társulási Tanács döntéseit; 

  
4. Munkáltatói jogokat gyakorol a munkaszervezet egyéb tagjai felett; 

  

A munkaszervezet 
vezetıjének (igazgató) 
feladatai: 

5. A Társulás munkaszervezetének közremőködésével gondoskodik a 
Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 
gazdálkodási, ellenırzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 
beszámolási feladatok ellátásáról. 

   
 
 

V. A TÁRSULÁS VAGYONA 

1./ A Társulás vagyonát képezi:  

A társulás által vállalt feladat megvalósítását szolgáló pályázatok önrészének egy-egy társult tag 
önkormányzatra esı részének befizetései; 
 

- központi költségvetésbıl közvetve vagy közvetlenül származó bevételek; 
 

- mőködési, fenntartási költségeihez a társult önkormányzatok tanulólétszám-arányos befizetései; 
 

- pályázatok útján nyert bevételek; 
 

- alapítványi támogatások; 
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- ingó vagyontárgyak, immateriális javak; 
 

- szakképzési hozzájárulások bevételei és kiadásai 
 

- egyéb bevételek. 
 

 

2./ A Társulás vagyonának szaporulata a Társulást illeti meg. 

 

3./   A Társulás jogállása: Jogi személyiséggel rendelkezı, önállóan mőködı és gazdálkodó 
közszolgáltató költségvetési szerv (közintézmény). A Társulás saját költségvetéssel rendelkezik, 
önálló gazdálkodási jogköre és felelıssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy 
ezen belül kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai) segítı feladatai 
ellátásáról. A Társulás önálló bankszámlával rendelkezik. A bankszámla feletti rendelkezési jog 
a Társulási Tanács elnökét, vagy az általa írásban kijelölt személyeket illeti meg. 

4./ A Társulás munkaszervezete részére 3525 Miskolc, Városház tér 1. sz. alatt elhelyezést biztosít, 
amelynek költségei a Társulást terhelik. 

5./ A Társulás mőködési költségét a tagok által befizetett költségvetési hozzájárulás biztosítja. A 
Társulás tagjait terhelı mőködési költséghez történı hozzájárulás befizetését a tagok a Társulás 
által elfogadott költségvetésének megfelelıen évente két alkalommal, félévenként elıre, 
(március 31-ig, illetve július 31-ig) teljesítik. 

6./ Az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás határidıre történı befizetésének nem 
teljesítése esetén a nem teljesítı tag a teljesítés idıpontjáig nem gyakorolhatja tagsági jogait és a 
szavazati joga is felfüggesztésre kerül. Az egy hónapot meghaladó fizetési késedelem esetén a 
mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese kerül büntetıkamatként felszámolásra, továbbá a 
pénzügyi hozzájárulást nem teljesítı tag bankszámlájára azonnali beszedési megbízás-inkasszó- 
kezdeményezhetı a pénzügyi hozzájárulás és késedelmi kamatok mértékéig.  

7./ Fejlesztési jellegő projektek megvalósítása, illetve önrész vállalását elıíró fejlesztési pályázatok 
benyújtása esetén a tagok hozzájárulnak, hogy azonnali beszedési megbízás – inkasszó – 
kerüljön kiadásra a projektben, pályázatban érintett tagokra jutó önerı mértékéig. 

8./ A Társulás gazdálkodásának ellenırzését legalább évente a Társulási Tanács elnöke által 
megbízott független könyvvizsgálóval végezteti. 

9./ A Társulási Tanács tagjai mőködésükrıl, a Társulás pénzügyi helyzetérıl, valamint a társulási 
célok megvalósulásáról évente – a gazdasági évrıl szóló beszámolóval egyidejőleg – 
tájékoztatják a képviselı-testületeiket. Egyebekben a Társulás ellenırzése tekintetében a 
Társulás tagjai a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. 
rendelet rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

10./ A Társulás vállalkozási tevékenységet kizárólag céljai megvalósítása érdekében, az irányadó 
jogszabályi keretek között folytat. 

VI. EGYÜTTM ŐKÖDÉS 

1./ A helyi önkormányzatok képviselı-testületei, bizottságai, polgármesterei, jegyzıi, az 
önkormányzatok intézményei, társulásai feladatkörükben egymással rendszeres kapcsolatot 
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alakíthatnak ki. Tanácskozásokat tartanak, közösen szerveznek rendezvényeket, kicserélik 
szakmai tapasztalataikat, illetve fórumokat tartanak. 

2./ A Társulás tagjai feladataik ellátásában kölcsönösen együttmőködnek, megfelelı információk 
átadásával segítik a Társulás munkáját, ezen túlmenıen kötelezettségként vállalják, hogy másik 
Térségi Integrált Szakképzı Központba nem lépnek be. 

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

1./ Jelen társulási megállapodást az aláírást követı 15 napon belül meg kell küldeni a törvényességi 
ellenırzést ellátó szerv vezetıjének, aki arra 30 napon belül törvényességi észrevételt tehet. 

2./ A Társulás tagjai a Társulás mőködése során felmerülı vitás kérdéseket elızetes egyeztetés 
útján rendezik. 

3./ A Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy jelen társulási megállapodásban nem szabályozott 
kérdésekben a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi 
CXXXV. törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

4./ Jelen társulási megállapodás a Társulás tagjai képviselıinek aláírásával jön létre. A költségvetési 
szervként mőködı Társulás a megállapodást aláíró önkormányzatok képviselı-testületeinek a 
Társulás alapító okiratát elfogadó, minısített többséggel hozott határozatával jön létre. A 
Társulás tagjai képviselı-testületeinek határozatai a jelen társulási megállapodás 
elválaszthatatlan részét képezik. 

5./ A Társulás tagjai kijelentik, hogy a társulási megállapodásban foglaltakat önkéntes és szabad 
elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával a kölcsönös elınyök és az arányos 
teherviselés alapján rögzítették. 

Kelt: Miskolc, 2012. év március hó …….. napján 

Z á r a d é k: 

A társulási megállapodást az alábbi képviselı-testületek hagyták jóvá, fogadták el elıírásait, 
önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelezı rendelkezésként: 

Önkormányzat neve Határozat száma Polgármester, aláírása 

Sárospatak Város 
Önkormányzata 

10920/224/2008. (VII. 23.) 
KT. sz. határozat 
/módosítás:  
13000/281/2008. (X.31.) KT 
sz. határozat 
14000-3/317/2008. (XI. 28.) 
KT sz. határozat/ 

 
 
 

 

Aros János 
polgármester                                         ph 
 

Encs Város 
Önkormányzata 

113/2008. (VIII. 27.) Kt. sz. 
határozat 
/módosítás:  
152/2008. (X. 20.) KT. sz. 
határozat 
168/2008. (XI. 24.) KT. sz. 
határozat / 

 
 
 

Bratu László  
polgármester                                         ph 
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Mezıkövesd Város 
Önkormányzata 

61/2008. (II. 27.) ÖK sz. 
határozat 
/módosítás: 
393/2008. (X. 29.) ÖK sz. 
határozat 
419/2008. (XI: 26.) ÖK sz. 
határozat/ 

 
 
 
Dr. Fekete Zoltán 
polgármester                                         ph 
 

Szerencs Város 
Önkormányzata 

163/2008. (X.7.) Öt. 
határozat 
/módosítás:  
192/2008. (XI. 20.) Öt. 
határozat/ 

 
 
 

Koncz Ferenc 

polgármester                                         ph 
 

Szikszó Város 
Önkormányzata 

511/2008. (XI. 25.) KT. sz. 
határozat 

 

 

 

Füzesséri József         

polgármester                                         ph  
 

Bıcs Község 
Önkormányzata 

.................../2009. Öt.sz. 
határozat 

 
 
 
S. Nagy László Gyızı 
polgármester                                         ph 
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1. számú függelék 
Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás 

Intézményjegyzék  
 

OM 
azonosító Az intézmény megnevezése Címe Fenntartója 

029324 Vay Miklós Szakképzı Iskola 3950 Sárospatak, 
Arany János u. 5. 

Sárospatak Város Önkormányzata 

029343 Aba Sámuel Szakiskola 3860 Encs, 
Rákóczi u. 59. 

Encs Város Önkormányzata 

029292 Szent László Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépiskola 

3400 
Mezıkövesd, 
Mátyás király út 
146. 

Mezıkövesd Város 
Önkormányzata 

200886 Bocskai István Gimnázium, 
Szakközépiskola, Középiskolai 
Kollégium, Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat és Szakmai 
Szolgáltató  

3900 Szerencs, 
Ondi út 1. 

Szerencs Város Önkormányzata 

029374 
 

Szepsi Csombor Márton 
Gimnázium, Szakképzı, Általános 
Iskola, Könyvtár, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat és 
Alapfokú Mővészeti Iskola 

3800 Szikszó, 
Miskolci út 9. 

Szikszó Város Önkormányzata 

029112 Bıcsi Általános és Szakiskola, 
Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény  

3574 Bıcs, 
Munkácsy M. 
utca 7. 

Bıcs Község Önkormányzata 

200598 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  
Váci Mihály Gimnázium és 
Szakképzı Iskola 
Abaújszántói Szakképzı 
Tagiskolája 

3881 
Abaújszántó, 
Kassai u. 11-13. 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Intézményfenntartó Központ 

200600 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképzı 
Iskola és Kollégium 

3980 
Sátoraljaújhely, 
Deák F. u. 10. 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Intézményfenntartó Központ 

200600 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kossuth 
Lajos 
 Gimnázium és Szakképzı Iskola 
Szepsi Laczkó Máté Szakképzı Tagiskolája 

3980 
Sátoraljaújhely, 
Kossuth L. u. 26. 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Intézményfenntartó Központ 

029323 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  
Szerencsi Szakképzı Iskola és 
Kollégium 

3900 Szerencs, 
Ondi u. 8. 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Intézményfenntartó Központ 

029323 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Szerencsi Szakképzı Iskola és 
Kollégium 
Tokaji Szakképzı Tagiskolája 

3910 Tokaj, 
Tarcali u. 52. 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Intézményfenntartó Központ 

200600 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kossuth Lajos Gimnázium és 
Szakképzı Iskola 
Trefort Ágoston Szakképzı 
Tagiskolája 

3981 
Sátoraljaújhely, 
Fejes I. u. 14. 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Intézményfenntartó Központ 
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200598 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Váci Mihály Gimnázium, 
Szakképzı Iskola és Kollégium 
 

3860 Encs, Petıfi 
u. 60. 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Intézményfenntartó Központ 

 

 
 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 67. § (5), a szakképzési hozzájárulásról és a képzés 
fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 4. § (5), és a szakképzésrıl szóló 
1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdésében megfogalmazott keretek közötti „Megállapodás” 
alapján: 
 

 
OM 

azonosító Az intézmény megnevezése Címe Fenntartója 

201188 Balázs Gyızı Református 
Magyar - Angol Két Tanítási 
Nyelvő, Egységes Mővészeti 
Általános-, Szak- és 
Középiskola, Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény 

3531 Miskolc, 
Gyıri kapu 23. 
 

Miskolci Felsıvárosi Református 
Egyház 

201400 Fókusz Szakközép és 
Szakiskola 

3525 Miskolc, 
Kazinczy Ferenc 
utca 5. szám 

Fókusz Közhasznú Nonprofit Kft. 
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1. számú melléklet 
 

Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás 
Szakmajegyzék OKJ szerint  

 
 

OKJ szám   Megnevezés     

33 582 01 1000 0000 Ács-állványozó     

54 723 01 1000 0000 Ápoló      

51 525 01 1000 0000 Autószerelı     

31 341 01 0000 0000 Bolti eladó      

33 621 01 0000 0000 Borász      

33 543 01 1000 0000 Bútorasztalos     

31 341 01 0010 3101 Bútor és lakástextil eladó    

33 522 01 0000 0000 Elektronikai mőszerész    

31 341 01 0010 3102 Élelmiszer-és vegyi áru eladó    

54 541 01 0010 5405 Élelmiszer-higiénikus       

31 582 08 1000 0000 Épületasztalos     

31 582 07 1000 0000 Épület-és építménybádogos    

31 582 09 0000 0000 Épületgépészeti csıhálózat- és berendezés-szerelı  

54 582 01 1000 0000 Épületgépész technikus    

31 215 02 0010 3104 Fazekas      

33 582 04 1000 0000 Festı, mázoló és tapétázó    

33 542 05 0010 3302 Férfiszabó     

33 815 01 0000 0000 Fodrász      

33 621 02 1000 0000 Gazda      

54 481 04 0010 5401 Gazdasági informatikus    

31 521 09 1000 0000 Gépi forgácsoló     

33 346 01 0100 3101 Gépíró       

33 346 01 0100 3102 Gépíró, szövegszerkesztı    

31 521 10 1000 0000 Géplakatos     

31 622 01 0010 3102 Gyümölcstermesztı     

31 521 11 0000 0000 Hegesztı      

31 541 01 1000 0000 Húsipari termékgyártó    

55 481 02 0000 0000 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı  

54 481 04 0000 0000 Informatikus     

55 213 01 0010 5502 Intézményi kommunikátor    

33 346 01 1000 0000 Irodai asszisztens     

54 346 01 0010 5402 Iskolatitkár     

31 525 03 1000 0000 Karosszérialakatos     

33 542 04 1000 0000 Kárpitos      

54 211 10 0100 3301 Kerámiakészítı     

OKJ szám Megnevezés     
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52 341 05 1000 0000 Kereskedı      

33 341 01 0000 0000 Kereskedı, boltvezetı    

52 341 04 1000 0000 Kereskedelmi ügyintézı    

31 622 01 0100 2104 Kerti munkás     

54 322 01 0100 5201 Könyvtári asszisztens     

31 582 09 0000 3103 Központi főtés- és csıhálózat-szerelı   

52 347 02 0001 5201 Közszolgálati ügyintézı    

31 582 15 1000 0000 Kımőves      

54 345 02 0000 0000 Logisztikai ügyintézı     

54 582 03 0000 0000 Magasépítı technikus     

52 342 01 0000 0000 Marketing- és reklámügyintézı    

54 621 02 0010 5402 Mezıgazdasági technikus    

54 525 02 0010 5402 Mezıgazdasági gépésztechnikus    

54 345 04 0100 5201 Nonprofit ügyintézı     

31 521 20 0010 3104 Növénytermesztési gépüzemeltetı, karbantartó  

33 542 05 0010 3303 Nıi szabó      

52 345 01 0010 5202 Nyilvántartási és okmányügyintézı   

33 541 05 1000 0000 Pék-cukrász     

52 344 01 0000 0000 Pénzügyi-számviteli ügyintézı    

55 343 01 0010 5504 Pénzügyi szakügyintézı    

33 811 02 1000 0000 Pincér      

33 542 05 0000 0000 Szabó      

33 811 03 1000 0000 Szakács      

54 481 03 0100 5201 Számítástechnikai szoftverüzemeltetı   

52 347 03 0100 3101 Számítógépes adatrögzítı    

52 347 02 0000 0000 Személyes ügyfélszolgálati asszisztens   

31 521 24 1000 0000 Szerkezetlakatos     

33 521 08 0000 0000 Szerszámkészítı     

33 762 01 0010 3302 Szociális gondozó és ápoló    

31 622 01 0010 3103 Szılıtermesztı     

52 462 01 0000 0000 Statisztikai és gazdasági ügyintézı   

52 347 03 0000 0000 Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens  

54 812 02 0010 5402 Utazás-ügyintézı     

54 346 01 0010 5403 Ügyintézı titkár     

54 346 01 0000 0000 Ügyviteli titkár     

52 344 02 0000 0000 Vállalkozási ügyintézı    

52 811 02 0000 0000 Vendéglıs      

33 522 04 0000 0000 Villanyszerelı     

33 621 01 0001 5101 Vincellér      

33 215 02 0100 3102 Virágkötı      

31 622 01 0010 3104 Zöldségtermesztı     

 



 30 

 
 
Aros János: Tájékoztatásul elmondja, hogy március 30-án lesz rendes képviselı-testületi 
ülés, de amennyiben a Patakhı Kft-vel folytatott tárgyalások úgy alakulnak, jövı hét 
folyamán rendkívüli ülés összehívására kerül sor és ha nincs megállapodás ki kell mondani a 
szerzıdések megtámadását. 
 
Hajdu Imre : Ez a közvilágítási vagy a távhı- és hıszolgáltatási szerzıdésre vonatkozik? 
 
Aros János: A távhı- és hıszolgáltatási szerzıdésre.  
Végezetül ismerteti a közeljövıben várható programokat, melyekre mindenkit tisztelettel vár.  
 
 
Polgármester úr megköszönte a részvételt és a rendkívüli ülést 15 órakor bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
dr. Komáromi Éva s.k.                          Aros János s.k. 
            jegyzı                   polgármester 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


