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Babák Mihály polgármester: Javasolja megtárgyalni a 2.) napirendi pontot.
2.) napirendi pont: TISZK létrehozása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: 1500 gyerek sorsát érintő kérdésről van szó. Szükséges, hogy
az intézményvezető érezze a bátorítást, a biztonságot. A többi település még nem érti, hogy
miről van szó, hogy Magyarországon a szakképzésé lesz a jövő. A legfontosabb probléma az
volt, hogy kié lesz a pénz, nem értik, hogy egy új szakképző intézmény jön létre a megyében.
A polgármesterek és a képviselő-testületek is korlátozzák magukat, de ezáltal fejlődik a
szakképzés. A gimnáziumban nincs helye a szakképzésnek, ebben az új intézményben kell
lennie.
Dr. Pusztai Andrea iazgató helyettes: Szarvas Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be
a TISZK rendszer létrehozására. A pályázaton az önkormányzat 209.314.000 Ft-ot nyert. A
nyertes összeg azonban nem Szarvas Város Önkormányzatát illeti, hanem az irányító hatóság
elvárása az, hogy a létrejövő TISZK-el kell a támogatási szerződést megkötni, ehhez azonban
regisztáció szükséges. A regisztráció feltétele, hogy formanyomtatvány kitöltése mellett
alapító okiratot kell elfogadni ami a TISZK létrehozásáról dönt. Ennek alapja az a Társulási
Megállapodás amit Szarvas Város Önkormányzata 2008. januárjában aláírt.
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Be kell építeni, hogy a társulásban résztvevő önkormányzatok vállalják azt, hogy amennyiben
a pedagógiai programot szakképzés miatt módosítani kell, a létrejövő társulás egyetértési
jogot gyakorol a pedagógiai programok jóváhagyásánál. Erről szólna az Együttműködési
Megállapodás módosítás is ami egy békéscsabai közalapítvánnyal került megkötésre
tekintettel arra, hogy a társulást alkotó 5 település tanulóinak létszáma nem érte el az 1500 főt.
Szükség volt egy külső cégre ahhoz, hogy teljesíteni lehessen a pályázati illetve társulási
működés feltételeit. A negyedik dokumentum az a fejlesztési megállapodás amely szerint
2008. szeptember 1-től nem fogadhatják a fenntartó önkormányzatok a szakképzési
hozzájárulást, hanem a társulásnak kell fizetni aki saját működési szabályzata szerint osztja el.
Gombár Györgyné képviselő: Van-e lehetőség arra, hogy ez bővüljön?
Dr. Pusztai Andrea igazgató helyettes: A Társulási Megállapodás tartalmazza azt, hogy
lehetőség van a többi önkormányzatnak is csatlakozni. Figyelni kell arra, hogy a tanuló
létszám ne kerüljön 1500 fő alá, mert akkor keresni kell a további lehetőségeket.
Együttműködési Megállapodás kerülhet megkötésre a létszám biztosítása érdekében.
Babák Mihály polgármester: Ezt a létszámot meg kell haladni, 2000 fő körülinek kell lenni
a biztonság érdekében.
Dr. Bagi László képviselő távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság nem tudta megtárgyalni az
előterjesztést. A polgármester által elmondottakat kívánja alátámasztani. A világban olyan
változások vannak amit az önkormányzatok vezetői nem látnak át. Mindenki benne van ebben
a dologban, de jó ideig kell dolgozni mire teljesen elfogadottá, támogatottá válik. Minden
politikai oldal tudja, hogy Magyarországon 3200 önkormányzat fenntarthatatlan és drága.
Nincs az a gazdag állam a világban amelyik ezt fenn tudná tartani. A települések
ragaszkodnak intézményeik önállóságához, de a jövő útja a társulás. Hihetetlen kemény
munka volt a semmiből ezt létrehozni. Nagy összeget lehet szerezni ha ezt sikerül jól csinálni.
Első helyen van a gyerek érdeke. Kéri a határozati javaslatok támogatását. Lesznek
jogszabályok melyek tovább presszionálják majd ezt a dolgot. Ma még lélektanilag sokan
nehezen állnak e dolog mellé. A folyamatot tovább kell támogatni és segíteni. A
menedzsment Szarvason lesz, ami szinte adott volt.
Dr. Bagi László képviselő visszatér az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: A központ Szarvas lesz. A 209 mFt arról szól, hogy
munkahelyek teremtődnek, létrehozásra kerül egy társult intézmény, ki kell válni a saját
intézményrendszerből. Egy potenciával bíró szakképzés kerül létrehozásra társult
intézményként. Ingatlant kell szerezni, fejleszteni kell. Megoldás lehet a SZIRÉN vagy az
inkubátorház, mivel a szakképzés két részből áll – elméleti és gyakorlati rész.
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felkészülten és pontosan sikerült a jelenlévőkkel megértetni ezt a dolgot. Polgármester úr
értelmező magyarázata valamint Dr. Pusztai Andrea igazgató helyettes és Kohut Andrásné
főigazgató tájékoztatása után „zuhogtak” a kérdések. Minden kérdésre maximális választ
adtak. A város olyan új utat kezd meg ami bebiztosítja az elkövetkező időszak oktatását.
Békéscsaba úgy gondolta, hogy egyedüli ebben a kérdésben. Most kiderült, hogy ez nem így
van. Jó programokkal, kommunikációval arra kell törekedni hogy ebbe az intézménybe
írassák a gyerekeket.
Kozák Imréné képviselő: Tudni kell, hogy komoly pénzügyi gondot is a vállára vesz a város.
A Társulási szerződésben benne van, hogy önállóan gazdálkodó jogi személy ami azt jelenti,
hogy költségek jelentkeznek, melyek bevételi oldala még nem látszik.
Babák Mihály polgármester: Olyan lesz mint a kistérségi társulás. Kiválik a város
intézményrendszeréből és lesz belőle egy társult intézmény.
Kozák Imréné képviselő: Nagy kérdés, hogy a pénzek fölötti felelősség hogyan alakul. A
jelenlegi jogi szabályozás szerint a szakképzési hozzájárulás komoly ellenőrzés mellett
költhető el.
Babák Mihály polgármester: A tagintézmények részéről a polgármesterek egy-egy
szavazattal bírnak majd. Olyan módszereket kell alkalmazni amivel fenntartható a béke a
kistérséghez hasonlóan. A 4 TISZK rivalizálni fog a megyében.
Kohut Andrásné főigazgató: A szakképzés irányítása TISZK modelleket határozott meg.
Ezen belül minden intézmény a magának legjobb modellt választja ki. A legegyszerűbb az,
amikor van egy nagy iskola ahol az 1500 fő tanuló meg van. Ez Békéscsabán meg volt, így
nekik semmit nem kell csinálni, nem kell társulást létrehozniuk. A modellek közül létre lehet
hozni olyan modellt amikor csak az alapozó képzést végzik, nem kell szakképző évfolyamot
indítani, nem éri meg tanműhelyeket fenntartani 10-15 gyermeknek. Az alapozást elvégzik, a
szakképző évfolyamot pedig a központi iskolában végzik el. Lehet olyan modell amikor nem
önkormányzati iskolák is beszállnak. A TISZK létrehozásához pénz kell, pályázni kellett. A
pályázat megvalósítása egy dolog, a társulást működtetni is kell. A 209 millió forintból kell
kiépíteni. A társulásban a pályázat megvalósításához 3 főt kell alkalmazni teljes állásban 8
órában. Egy TISZK ügyvezető igazgatót, egy pedagógiai szakmai vezetőt, valamint egy
pénzügyi vezetőt. Párhuzamosan ott van a projekt menedzsment, a projekt vezetővel, a
szakmai vezetővel, a pénzügyi vezetővel, az adminisztrátorral akiknek az a dolguk, hogy két
évig a 209 mFt-ra figyeljenek, határidőre a szakmai feladatokat elvégezzék és segítsék a 3 fő
munkáját akiknek az a feladata hogy a társulást teljesen kiépítsék és két év múlva önállóan
működtessék. Gond az, hogy a szakképzésben nincsenek szakemberek. A Regionális
Fejlesztési és Képzési Bizottságok felálltak. Elnöke, társelnökei meg vannak. Az RFKB-k
meghozták a határozatot és leírták, hogy melyek a hiány szakképesítések amelyeket 2009-től
lehet indítani korlátlan számban. A TISZK és a projekt menedzsment feladata lesz, hogy
ezeket ellenőrizze. A hiány szakképesítéseknél azt tervezi a kormány, hogy ösztöndíj
rendszert vezet be. A Dél-alföldi régióban 13 hiány szakképesítés van (bútorasztalos,
kőműves, ács-állványozó, burkoló, hegesztő, szabó, hentes és mészáros, húsfeldolgozó).
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családoknak is jó lenne ha a gyerekek ösztöndíjat kapnának. A szakképző iskoláknak
fogalmuk sincs, hogy mit jelent a régiós irányítás és nem tudják mik a hiány szakképesítések.
A társulás ügyvezetője valamint a pedagógiai szakmai vezető személyét nagyon nehéz lesz
biztosítani. A projekt menedzsmentet működtetni kell, mellette párhuzamosan ki kell építeni a
TISZK-et, együtt kell dolgozni az embereknek. Ezen kívül be kell tölteni a minőségfejlesztési
vezető, jogi tanácsadó, pedagógiai tanácsadó, mérés, értékelés szakember, pszichológus,
intézményi kapcsolattartó álláshelyeket. 17 fő dolgozó kell részben megbízással, részben
főállásban. Komoly szakmai munkát kell folytatni ami nehezebb mint egy intézmény
működtetése. A társuláshoz tartoznak majd az intézmények, hiszen hosszú távon az a cél,
hogy a társulások tartsák fennt. A településeknek elő kell készíteni a gimnázium és a
szakképzés szétválását. Három hozzáértő szakember kell aki az iskolákkal, az
önkormányzatokkal együtt ezt lebonyolítja.
Babák Mihály polgármester: Rengeteg vitával, egyeztetéssel fog járni. Elképzelhető, hogy
tanműhelyt, stb. kell megvásárolni a szakképzés biztosítása érdekében.
Lohr Gyula képviselő távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Kohut Andrásné főigazgató: Az lenne jó, ha a városi iskolában meg lenne az 1500 fő.
Nincsenek megfelelő műhelyek, stb. Nagy infrastruktúrális fejlesztés szükséges. Komplex
szakképző centrum létrehozása kell ami nagyon sokba kerül.
Babák Mihály polgármester: A TISZK létrejöttével megszűnik az önkormányzat anyagi és
fenntartási felelőssége és a kormánynak kell megfelelő pénzt biztosítani.
Kohut Andrásné főigazgató: Amikor meg van a bankszámlaszám fizetni kell, ki kell küldeni
a megállapodásokat, stb. Milyen pénzből lesz ez kifizetve? Megnézte, hogy a többi helyen ezt
hogyan teszik. Úgy, hogy a települések azonos arányban, megelőlegeznek egy összeget és
abból fedezik a kiadásokat.
Babák Mihály polgármester: Valószínű, hogy valamennyi pénzeszközt át kell adni az
alapításhoz.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 1. sz. határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Berettyó-Körös
Szakképzés Szervezési Tanács Alapító Okiratát. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr.
Melis János jegyző, Kohut Andrásné főigazgató. Határidő: Értelem szerint.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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608/2008.(XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
jóváhagyja a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Tanács Alapító Okiratát.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 2.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Berettyó-Körös
Szakképzés Szervezési Tanács Társulási Megállapodásának módosítását. Felelős: Babák
Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Kohut Andrásné főigazgató. Határidő: Értelem
szerint.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
609/2008.(XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
jóváhagyja a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Tanács Társulási
Megállapodásának módosítását.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató.
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 3.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési
Tanács Fejlesztési Támogatás Nyújtására vonatkozó Megállapodás módosítását.
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Határidő: Értelem szerint.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
610/2008.(XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
jóváhagyja a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Tanács Fejlesztési
Támogatás Nyújtására vonatkozó Megállapodás módosítását.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató.
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 4.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 4.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Berettyó-Körös Szakképzési Társulás és
a Business School Közalapítvány között létrejött együttműködési megállapodás módosítását.
Határidő: Azonnal. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Kohut
Andrásné főigazgató. „
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
611/2008.(XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a BerettyóKörös Szakképzési Társulás és a Business School Közalapítvány között létrejött
együttműködési megállapodás módosítását.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató
A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.
Zárt ülés
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Babák Mihály polgármester: A főiskola kérdésével kapcsolatban az SZDSZ-től, Tóth
Károlytól, az államtitkártól támogató véleményeket kapott. Kérte a rektort hogy a Gödöllői
Egyetem rektorával közös tárgyalást egyeztessen. Amennyiben a parlament a vagyon
átadással kapcsolatban dönt, akkor a város érvényesítheti elővásárlási jogát. A megállapodás
három pilléren áll: 1.) Változásról ne döntsenek a város tudta nélkül. 2.) Amennyiben meg
akarják szüntetni a megye átvállalja a működtetését. 3.) Vagyonértékesítés esetén elővásárlási
jogot próbál a testület kikötni.
Dr. Bagi László képviselő: A tegnapi nap folyamán bejelentették, hogy a Szent István
Egyetem 12:6 arányban befogadta a főiskolát.
Hodálik Pál képviselő távozik, Lohr Gyula képviselő visszatér az ülésterembe, 12
képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Lehet, hogy jól pozícionál majd a főiskola mert várhatóan a
kis főiskolák meg fognak szűnni. Van amikor a gondból, bajból sikerül erényt kovácsolni.
Amennyiben aláírják a megállapodást akkor nincs gond. A megállapodás úgymond „pszichés
nyomás”.
A városnak lehetősége nyílt a színház építésre. Itt két főiskolai ingatlan érintett. A parton
fákat kellene ültetni és parkolót kell kialakítani. Felhatalmazást kér arra, hogy amennyiben ez
a géptan tanszéket érinti, felajánlhatja-e a Donner fatelepet. Tárgyalni kíván arról is, hogy a
géptan tanszék lebontásra kerüljön és a nagy épületből legyen képtár.
Dr. Bagi László képviselő: A malom épületet nem kellene lebontani. Nagyon érdekes,
értékes épület. A busz garázsokat kellene eltüntetni.
Babák Mihály polgármester: Megkérdezi a képviselőket, egyetértenek-e az elhangzottakkal.
A képviselő-testület tagjai az elhangzottakkal egyhangúlag egyetértenek.
Babák Mihály polgármester: Január 1-jétől indulhat az Út a munkához c. program. Ez
módosítást jelent a költségvetésben. Kb. 12-15 millió forint átcsoportosítása szükséges. A
forrást, önerőt biztosítani kell a városnak.
Az ipari park menedzselése ismételten a fürdőhöz kerülne. Nincs szakember az inkubátorház
menedzselésére. A termálprogramhoz a hivatal részéről nem lehet embert biztosítani. Fel
kívánja venni Hodálik Pált erre a munkára. Megkérdezi van-e ellenvetése valakinek?
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Babák Mihály polgármester: Nem, mert nem lehet a hivatalban ezért került a Termál Kfthez.
Földesi Zoltán képviselő: Hodálik Pál képviselő ezt követően nem fog munkát végezni a
Népfőiskolán?
Babák Mihály polgármester: Nem.
A képviselő-testület döntött a kötvény kibocsátásáról. Egy kockázatelemzést kellene
készíteni. A képviselő-testületnek látni kell, hogy a kötvény kibocsátása milyen veszéllyel
járhat. A sajtóban több helyen azt prognosztizálják, hogy a települések többsége nem tud majd
pályázni. Felkéri Kozák Imréné képviselőt segítsen abban, hogy szakember által megfelelő
kockázatelemzés készüljön. A következő ülésen döntést kell hozni a képviselő-testületnek
arról, hogy a kötvényt és annak kamatait nem fordítja a város működésre. Amennyiben mégis
szükséges, eseti döntést hozhat a képviselő-testület.
Besenczy Zoltán alpolgármester: A gazdasági körülmények kiszámíthatatlanok. El kell
dönteni, hogy nem akar fejleszteni a város, vagy pedig progresszíven előre halad. Garancia,
hogy a kötvény csak fejlesztésre fordítható. Kockázatelemzést készíteni igen nehéz a jelenlegi
helyzetben.
Babák Mihály polgármester: A kockázatelemzésben szerepeltetni kell a költségeket, a
konvertálást, a kamatterheket. Tudunk-e időben törleszteni, stb. Kéri a képviselő-testület
adjon felhatalmazást külső szakértővel való szerződés aláírására.
A kockázatelemzés elkészítésére vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
613/2008.(XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a
kötvény kibocsátásáról kockázat elemzés készíttet.
Megbízza a jegyzőt, hogy a kockázat elemzési szabályzat elkészítéséről
gondoskodjon.
Határidő:
2009. január 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kozák Imréné bizottsági elnök
Jambrik Ramola osztályvezető
Babák Mihály polgármester: Javasolja döntsön a képviselő-testület arról, hogy a kötvényt
és kamatait kizárólag fejlesztésre fordítja.
Az elhangzott javaslatot szavazásra bocsátja.
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egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
614/2008.(XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a
kötvény összegét és annak kamatát kizárólag fejlesztésre fordítja.
Értelem szerint
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Babák Mihály polgármester: Dr. Melis János jegyző, Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző,
Jambrik Ramola és Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetők kimagasló munkát végeztek.
Javasolja, hogy az Ügyrendi Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a
decemberi ülésre készítsen előterjesztést nevezett személyek jutalmazására vonatkozóan.
A javaslatot a képviselő-testület tagjai 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Hetényi István képviselő: A mezőgazdasági szakoktatás hogyan áll Szarvason?
Babák Mihály polgármester: Nincs esély rá. A főiskolának lett volna rá lehetősége de nem
élt vele.
Földesi Zoltán képviselő: Négy-hat agrár TISZK van az országban. A Dél-alföldi régió
TISZK-jének központja jelenleg Jánoshalmán van. A jánoshalmi igazgató súlyos beteg,
jelenleg helyettesítik. Meg kell próbálni elérni, hogy a jövőben ez átkerüljön Gyomaendrődre.
Ehhez politikai döntésre is szükség van. A tárca nem nagyon szereti ezt a dolgot.
Babák Mihály polgármester: Mindenki politizálhat, de kéri, hogy itt a képviselők ne
ugorjanak össze. A képviselő-testület sikeres és nincs rossz híre.
Dr. Bagi László képviselő: Polgármester úr „bort iszik és vizet prédikál”. Ma reggel a
rádióban kampány beszédet mondott. Azt mondta, hogy a jelenlegi helyzetért a kormány a
felelős, stb. Ez már kifejezetten kampánybeszéd volt.
Babák Mihály polgármester: El fogja mondani a véleményét. Földesi Zoltán és elmondta pl.
Fekete János kitüntetésével kapcsolatban. Azt kéri, hogy a politikai véleménykülönbség ne
befolyásolja a döntéseket. Mindig legyenek őszinték a képviselők, a döntéseket ne a politika
dirigálja hanem a józan ész. A békét kell képviselni.
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Kmf.
Babák Mihály sk.
Polgármester

Dr. Melis János sk
jegyző
Hitelesítők:

Lohr Gyula sk
képviselő

Írásba foglalva: 2008. december 03.

Dr. Bagi László k
képviselő

