Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Felügyelő Bizottság üléséről

Az ülés helyszíne: a Savaria TISZK Nonprofit Kft. székhelye, 9700 Szombathely,
Selyemrét u. 2.

Időpontja: 2011. április 7. 15.00 óra

Jelen vannak:
Dr. Szakács Dávid a Felügyelő Bizottság elnöke
Dr. Takátsné dr. Tenki Mária a Felügyelő Bizottság tagja
Soós Jenő Felügyelő Bizottság tagja
Csendesné Kóbor Ildikó könyvvizsgáló
Bálint András ügyvezető
László Ervin pénzügyi vezető

Dr. Szakács Dávid a Felügyelő Bizottság elnöke az ülést megnyitja, megállapítja,
hogy az ülés határozatképes. Kérdezi a jelenlévőket, hogy a napirendi pontokkal
mindenki egyetért-e.

Jegyzőkönyv vezetőjének a FB elnöke Petz Veronikát, a jegyzőkönyv hitelesítésére
pedig Dr. Takátsné dr. Tenki Máriát kéri fel.

Napirendi pontok:
1. A Savaria TISZK Kft. 2010. évi beszámolójának elfogadása
2. Egyebek
A tagoknak egyéb napirend tárgyalására vonatkozó felvetése nem volt, így
egyhangúan elfogadták a napirendet.
1. napirendi pont: A Savaria TISZK Kft. 2010. évi beszámolójának elfogadása
Dr. Szakács Dávid: Mindenki megkapta a beszámolót és annak mellékleteit. A Vasi
Szakmunkásképző Alapítvány (2,83%-os tulajdonos) tagi viszonyában nem volt
változás? A 2,83 %-os tulajdoni hányad megmaradt?
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László Ervin: Igen, az arányok változatlanok maradtak: 97,17 és 2,83%.
Csendesné Kóbor Ildikó: Kevesebb összegű hozzájárulást fizetett a kistulajdonos,
mint az előző évben, de a támogatási összegek összesen 50,5 millió Ft szerződéssel
alátámasztottak.
Dr. Szakács Dávid: Kérem, tegyék bele a 2011. év elején az ügyvezető személyében
történt változást.
Csendesné Kóbor Ildikó: A kiegészítő mellékletben szerepel, hogy 2010. évben az
ügyvezető Szabó Leventéné volt, a beszámoló aláírásának időpontjában pedig Bálint
András az ügyvezető.
Soós Jenő: A tantermek kihasználtsága 13 %, ami alacsony, van-e mód arra, hogy ez a
szám emelkedjen?
Bálint András: A szombathelyi multinacionális cégekkel felvettem a kapcsolatot
(Delphi, BPW, LUK, stb.). Ez idáig a TISZK részéről nem keresték őket, biztos vagyok
benne, hogy a jövőben növekedni fog ez az arány. ( 13%)
Dr. Takátsné dr. Tenki Mária: Május 1-től Ausztria megnyitja korlátozás nélkül
munkaerőpiacát, az osztrákok képzettségi felmérést végeznek, a TISZK kapcsolódjon
be ebbe a folyamatba, folyamatos legyen a kapcsolattartás a munkáltatókkal.
Dr. Szakács Dávid: A mérlegbeszámolóval kapcsolatban van-e észrevétel?
Csendesné Kóbor Ildikó: A valós vagyoni helyzetet mutatja.
Dr. Szakács Dávid: Javasolja a mérlegbeszámoló elfogadását.
A FB ezt követően egyhangúan határozott.
2/2011. (április 7.) határozat:
A FB a Savaria TISZK Kft. 2010. évi mérlegbeszámolóját az előterjesztésnek
megfelelően 3 igen szavazattal elfogadja. Ezzel együtt javasolja a FB a
taggyűlésnek a mérlegbeszámoló elfogadását.

2. napirendi pont: Egyebek
Bálint András: Tájékoztatom a Felügyelő Bizottságot, hogy 2011 május 1-től a FB
elnökének és tagjainak a tiszteletdíját az alábbiakra módosítom: a FB elnökének havi
bruttó 45 000 Ft, a FB tagoknak havi bruttó 40 000 Ft-ot kívánok folyósítani.
A Felügyelő Bizottság az ügyvezetői tájékoztatást tudomásul vette.
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Dr. Szakács Dávid: Megkérem az új ügyvezetőt, pár szóban mondja el terveit.
Bálint András:
A személyi állományban történt változtatások hasznosnak bizonyultak, mindenképp
a szakmai munkát mozdítja elő az új projektasszisztens munkába lépése. Arra
törekszem, hogy a Savaria TISZK a híd szerepet töltse be a városvezetés és a
szakképző intézmények között.
A jövőben nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a multinacionális cégek központi
képzőhelyen tartsák dolgozóik képzéseit, már most folynak tárgyalások ez ügyben.
A professzionális hátteret mi biztosítjuk. Hangsúlyozni szeretném, hogy
kompromisszum késznek kell lenni a nagy cégekkel, a velük való együttműködés
mindenképp a Savaria TISZK pozícióját erősíti.
16.00 órakor Dr. Szakács Dávid megköszönte a jelenlétet, a Felügyelő Bizottság ülését
bezárja, s kéri a határozatok és a taggyűlés meghívójának elkészítését a holnapi
napra.

……………………………………
Dr. Szakács Dávid
FB elnöke

…………………………………………
Dr. Takátsné dr. Tenki Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

………………………………….
Petz Veronika
jegyzőkönyv vezető
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