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Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2015.
szeptember 11-én tartott soros ülésén.
Az ülés helye: Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal
tanácskozóterme
Jelen vannak: Varga Gusztáv
Mazán Attila
Marjai János
Dr. Varga Lajos
Süli Ernő
Dús Ildikó
Krucsai József
Pelle István
Árgyelán Elvira
Paulik Katalin
Bojczán Nándor Lászlóné
Lantos Zoltán
Magyar Zsolt István
Farkas Sándor

Mezőkovácsháza polgármestere
Almáskamarás polgármestere
Battonya polgármestere
Dombegyház polgármestere
Kunágota polgármestere
Magyardombegyház polgármestere
Medgyesbodzás polgármestere
Nagykamarás polgármestere
Pusztaottlaka polgármestere
Végegyháza alpolgármestere
Dombiratos polgármestere
Kevermes polgármestere
Kisdombegyház polgármestere
Nagybánhegyes polgármestere

Távolmaradását bejelentette:
Csürhés István
Sódarné Varga Gyöngyi
Dr. Nagy Béla
Mitykó Zsolt

Kaszaper polgármestere
Magyarbánhegyes polgármestere
Medgyesegyháza polgármestere
Mezőhegyes polgármestere

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit
Ágostonné Dohányos Ivett
Baukó Lászlóné
Ruck Márton
Krisztován Anna
Sándor Zoltánné

Mezőkovácsháza jegyzője
költségvetési irodavezető
bizottsági tag
Békés
Megyei
Önkormányzat
Területfejlesztési Bizottságának elnöke
projekt szakmai vezető
Hunyadi János Gimnázium igazgatója
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Tarkó Gábor
Bánki András
Dr. Szarvák Tibor
Beszédes Nimród Attiláné

Kozma Ferenc Mezőgazd. Szakképző
Intézmény igazgatója
Mezőkovácsházi Tankerület igazgatója
TKKI kutató
TKKI igazgató

V a r g a
Gusztáv elnök: Köszöntöm az ülésünkön megjelent Társulási Tanács
Tagjait, Jegyző Asszonyt, valamint a meghívott vendégeket.
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 18 tagjából 14 fő jelen van. Csürhés István,
Sódarné Varga Gyöngyi, Nagy Béla és Mitykó Zsolt polgármesterek jelezték
távolmaradásukat.
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, az ülést megnyitom.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek
megválasztani.

javaslom

Árgyelán

Elvira

polgármester

asszonyt

Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa jegyzőkönyvhitelesítőknek Árgyelán Elvira Pusztaottlaka polgármesterét 14 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megválasztotta. (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő képviselők száma: 14 fő)
V a r g a
Gusztáv elnök: Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontok
megtárgyalását. Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő)
Tárgya: Napirend elfogadása
77/2015. (IX. 11.) sz. TT. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Tanácsa a 2015. szeptember 11-i ülése napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
1.) Beszámoló a Társulás I.
végrehajtásáról
Előadó: Varga Gusztáv elnök

félévi

költségvetése

2.) Az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft-ben
való részvétel
Előadó: Varga Gusztáv elnök
3.) Tájékoztató a TÁMOP-6.1.5-ös pályázatok pénzügyi
és szakmai megvalósulásának folyamatáról
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Előadó: Krisztován Anna projekt szakmai vezető
4.) Tájékoztató a járásban működő állami középiskolák
átszervezéséről,
munkájáról,
beiskolázási
tevékenységéről
Előadó: Sándor Zoltánné Hunyaid János Közoktatási
Intézmény igazgatója,
Tarkó Gábor a Kozma Ferenc Mezőgazdasági
Szakképző Intézmény igazgatója,
Bánki András tankerület igazgató
5.) A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület
tájékoztatója a Vidékfejlesztési Operatív Programról
Előadó: Ruck Márton Békés Megyei Önkormányzat
Területfejlesztési Bizottságának elnöke,
Széll Adrián Kertészek Földje Akciócsoport
Egyesület elnöke
6.) A Türr István Képző és Kutató Intézet tájékoztatója a
TÁMOP 4.1.1 F-14/1/KONV 2015-0004 program
kutatás elősegítéséről, megvalósulásáról
Előadó: Dr. Szarvák Tibor kutató
7.) Bejelentések
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Tájékoztató a TÁMOP-6.1.5-ös pályázatok
pénzügyi és szakmai megvalósulásának
folyamatáról
NAPIRNENDI PONT ELŐADÓJA: Krisztován Anna projekt szakmai vezető
V a r g a Gusztáv elnök: Átadom a szót Krisztován Anna projektvezetőnek, hogy
számoljon be a megvalósulás folyamatáról.
K r i s z t o v á n Anna projekt szakmai vezető: Mindenkinek köszönjünk az
együttműködést. Különösen az oktatási intézményeknek köszönjük azt a fajta
együttműködést, amit a nyár folyamán is biztosítottak nekünk. Hiszen nagyon későn
sikerült elindítani az operatív megvalósítást. Így az iskolákkal közösen tervezett
programok a legtöbb esetben belenyúltak a nyári szünetbe. Ennek ellenére a
pedagógusok nagyon együttműködők voltak és a nyári szabadságuk terhére is részt
vettek a képzéseinken. Természetesen számítunk rájuk a következő hónapokban is,
hiszen november 30-ig nagyon sok feladatot és nagyon sok munkát kell hogy
megvalósítsunk.
Az írásos anyagban szerepel, hogy a Kistérségi Társulás négy darab 6.1.5. projektben
vesz részt. Amit eredetileg elindított az a kistérségben valósul meg. Augusztus 31-vel
40 %-ra tudtuk teljesíteni a tervezetet. Természetesen a minisztérium ezzel sem
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elégedett, de mi azért elégedettek vagyunk azzal az ütemmel, ahogy tudunk dolgozni
illetve, ahogyan tudunk előre haladni. Nagyon nagy szegmense a projektnek az
eredményes iskolakultúra fejlesztése programelem, amiben a 7 KLIK-es iskola tud
teljes mértékben részt venni. Ezek a programok minden egyes képzéssel, nevelőtestület
szintjén elindultak illetve már nagyon sok megvalósult belőle. Most toborozzuk az
intézményvezetőket és helyetteseiket a vezetőképzésre. Itt sajnos van egy jelentős
probléma, még hozzá az, hogy az egyházi intézmények nem mondják ki a nemet, de
nem működnek együtt. Ebből kifolyólag igen nehezen tudjuk tartani azt az
indikátorszámot, ami elő van írva ehhez a programelemhez. Még én sem látom a pontos
megoldást, illetve csak azt, hogy ha a kistérségen kívülről minél több intézményt
bevonunk. Ehhez viszont minisztériumi engedélyre lesz szükségünk. Nyilván
megpróbáljuk a közreműködő szervezetet is meggyőzni arról, hogy vannak ilyen
problémáink. Nagyon nehezen járulnak hozzá ahhoz, hogy eltérjünk bármiben az
eredeti tervekhez képeset. Nagyon sok levelezés, nagyon sok telefonálás és egyéb dolog
van mögötte, hogy tudjunk bármiben változtatni. Nyilván mi is arra törekszünk, hogy az
eredeti terveket megvalósítsuk, de sajnos az élet azt hozza, hogy alkalmanként kell egy
picit módosítani.
Ahogy jeleztem a kistérségi program szépen, ütemesen halad. A többi projekt egy kicsit
az ütemezéshez képest le van maradva. Tudjuk, hogy a 6.1.5.14-es projekteknek
eredendően a támogatási szerződése úgy szól, hogy november 15-tel be kellene, hogy
fejezzük. Kérelemmel fordultunk az irányító hatósághoz a projektidőszak
hosszabbításáért. Már két projektben megérkezett a tájékoztatás arra vonatkozólag,
hogy november 30-ig a fizikai megvalósítást meghosszabbíthatjuk. Azt gondolom, hogy
a harmadik projektben ugyanígy megkapjuk a jóváhagyást. Két hetet nyerünk, hogy el
tudjuk végezni a feladatokat.
A lemaradás, azt gondolom, hogy abszolút indokolható, részben azért, mert a 14-es
projektek egyedi vállalkozói szerződései később kötettek meg. Innentől kezdve később
tudtunk elindulni az operatív megvalósítással. Mivel a kistérségben egy modell értékű
projektet dolgozunk ki, ennek a tapasztalatira épül a 3 megyei projekt. Így egy kicsit
rövidebb idő elég az előkészületekre egy-egy projektelem megvalósítása
vonatkozásában. Azt gondolom, hogy a Békés megyei projektben egészen biztosan, de
Baranyában és Somogyban is nagy lendületet vett a szeptemberi időszakkal, ahogy az
iskolák elkezdtek dolgozni, ahogy visszaállt a megszokott hivatali munkarend, úgy ott is
nagyobb lendületet vett a programelemek fizikai megvalósítása. Mindenki arra
törekszik, hogy november végégi be tudjuk fejezni az összes feladatot. Ehhez továbbra
is nagyon szoros együttműködésre, nagyon szoros partnerségre van szükségünk. Hiszen
jól tapasztaljuk, hogy egyszerre ez a sok-sok program a településeken nagyobb
odafigyelést igényel, ahhoz, hogy valóban minden programelem vonatkozásában
minden csoport, minden foglalkozásnál a kellő indikátorszámot tudjuk biztosítani.
Sajnos arra nincs lehetőségünk, hogyha egy-egy alkalom valamiért egy kicsit szűkebb
módon sikerül vagy kisebb az érdeklődés, akkor azt meg tudjuk ismételni. Hiszen az idő
rövidsége erre nem ad lehetőséget.
Még szeretnék mondani a pénzügyi helyezet alakulásáról néhány szót. Augusztus
közepén jutottunk el abba a stádiumba, hogy a szakmai elszámolásokat is meg tudtuk
kezdeni. Ez azt jelenti, hogy augusztus 19-én tudtunk feltölteni olyan kifizetési
kérelmet, ami már meghaladta a 100 milliós nagyságrendet. Viszont ezzel a
problémánk, hogy a mai napig nem kaptuk meg a támogatás utalását. Hiánypótlásokat
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teljesítettük, viszont jelenleg azóta nem folyt vissza támogatási összeg a számlákra.
Bízunk benne, hogy ez egy kicsit gördülékenyebb lesz, hiszen ha nem áll
rendelkezésünkre keret, akkor nem tudjuk a további számlákat teljesíteni.
Természetesen a fővállalkozó nagyon megértő, ezzel nincsen semmilyen probléma ilyen
szempontból. Ellenben az elszámolást akadályozhatja, hogyha nincsen kellő keretünk a
számlák kifizetésére. Bízom benne, hogy legkésőbb jövő héten ez az összeg vissza fog
forogni, hiszen már most a második kifizetési kérelem benyújtására készülünk. Egy
bement a múlt héten és egy pedig a jövő hétre datálódik.
Az együttműködés illetve a munkafolyamatok, azt gondolom, hogy gördülékenyen
zajlanak. Nagyon jó kapcsolat alakult ki a kistérség munkaszervezete, a fővállalkozó és
a projektmenedzsment között. Azt gondolom, hogy adatszolgáltatástól kezdve
mindennek próbáljuk tartani a határidejét. Viszont óriási terhet jelent, Elnök urat is
kérem arra, hogy ebben próbáljunk meg kérelemmel élni, mert ezek nagyon rövid
határidejű adatszolgáltatások, heti szinten legalább kettő érkezik minden projektben.
Továbbá minden projekt mellé külön-külön mentort jelöltek ki. Minden projektnek
külön programmunkatársa van a minisztériumban. Külön a közbeszerzési eljárásban
szintén mentorállást kaptunk, ami nem azt jelenti, hogy segítené, vagy gördülékenyebbé
tennék a munkát, hanem azt, hogy ennyi emberrel kell megismertetni az egész
folyamatokat. Ez borzasztóan lekötni az energiáinkat. A helyszíni monitorunktól kezdve
a személyes látogatásig, a minisztériumba rendeléstől kezdve, mindent megélünk.
Bízunk benne, hogy ezeket valamilyen módon lehetne összefogni, vagy egyszerűsíteni,
hogy kevesebb adminisztrációs teher legyen rajtunk. Hiszen az elszámolások nagyon
fontosak és ezeket természetesen folyamatosan végezzük is. De ez a fajta
adatszolgáltatás tényleg nagyon nagy munkát ró a társaságra.
Azt tudom mondani, hogy dolgozunk, haladunk. Úgy gondolom, hogy a kistérségi
projektet 100 %-ban tudjuk teljesíteni. A megyei projekt szintén teljesülni fog teljes
egészében. A baranyai és a somogyi projektben most már egyre inkább részt veszünk,
illetve figyelemmel követjük a megvalósulást. Ezek a projektek úgy működnek, hogy
helyben, Somogyban és Baranyában van egy projektmenedzsment, a fő pályázó által
kijelölt személyekből és mellette a Kistérségi Társulás illetve a Dél-békés
Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány, mint konzorciumi partnerek, a
támogatás 90 %-át biztosítják. Ebből kifolyólag a fővállalkozó, akivel itt a térségben is
dolgozunk, ugyanúgy dolgozik ebben a két megyében. Innen folyamatosan viszik a
tapasztalatokat, a gyakorlatokat. Illetve már konzultációra is járunk a két megyében.
Elnök úrral voltunk egy félig sikerült projektnyitón Pécsen, illetve két hét múlva
megyünk Somogyba. Megpróbáljuk azt a két projektet is segíteni minden erőnkkel és
oda figyelni arra, hogy a megvalósítás megtörténjen. A pénzügyi elszámolás miatt már
benyújtottuk azt a fajta kérelmet a minisztérium irányába, hogy a fennmaradó 5 %-os
keretre ne kelljen hitelt felvenni egyik konzorciumi partnernek sem, hanem szállítói
finanszírozással a támogatás fennmaradó összege kifizethető legyen. Ez óriási
segítséget jelente pénzügyileg minden szervezetnek. Erre vonatkozóan egyenlőre nem
kaptunk állásfoglalást. Bízunk benne, hogy megoldható lesz a pénzügyi feladatok
gördülékeny teljesítése okán ez a tétel is.
Szeptember 27-re terezünk egy olyan nagyobb volumenű rendezvényt, aminek a
keretében többféle programelemet meg tudunk valósítani. Ilyen például egy
sportágválasztó, ilyen a fiatalok számára és az aktív korúak számára szervezett szűrés,
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drog prevenciós előadások, önkéntes feladatok, amiben a gyerek számára szeretnénk
játszóházat, alkotóházat működtetni. Egy komolyabb vendéglátást szeretnénk szervezni.
Főzőiskola jelleggel egészséges ételek készítésében szeretnénk bevonni a közönséget.
Lesz egy sportkonferenciák. A térségben igen nagy létszámmal és igen széles körben
szeretnénk bevonni a különböző társadalmi rétegeket. Ebben mindenképpen
számítanánk a településekre. Ezzel kapcsolatosan a mai napon egy programvázlatot
fogok e-mailen elküldeni Önöknek. Illetve többféle kérdést is arra vonatkozóan, hogy
hogyan tudnak részt venni a programon. Ide minimálisan 3 ezer főt szeretnénk
megmozgatni. Ha 18 települést veszem alapul, akkor ez azt jelenté, hogy körülbelül 200
fős részvétel lenne szükséges a települések részéről. Nyilván a település méretarányában
ez változhat. De egy komoly szervezésnek kellene hogy mögötte legyen ennek a
programnak. Nem azért lépjük meg ezt a lehetőséget, mert könnyíteni szeretnénk a
munkánkon, sőt azt gondolom, hogy ekkora tömeget mozgatni és ennyi programelemre
egyszerre oda figyelni nem egyszerűbb, mint hogyha külön-külön valósítjuk meg ezeket
a programelemeket. Pusztán azért döntöttünk emellett a megoldás mellett, mert nagyon
rövid a projektidőszak. Azt látjuk, hogy bizonyos programok viszonylag nehezen
működnek. A héten, szerdán 4 településen jártam egy programelem megvalósulását
nyomon követni, ellenőrizni. Azt tapasztaltam, hogy nagyon változó a részvétel.
Battonyán duplájára teljesítették az elvárt indikátorszámot, más településen körülbelül
10 %-ra. Ezért próbáljuk meg azt, hogy valamennyi település számára megadva a
lehetőséget, sőt kérve azt, hogy vegyenek részt a programon, egy helyszínen, több
eseményt szeretnénk megvalósítani. Ezzel azt gondolom, különösen így hogy
szeptember végére tettük ezt a dátumot, - bár tudom, hogy nagyon sok esemény lesz
ezen a hétvégén a településeken, két településen falunap jellegű nagy rendezvény is
lesz, - hogy ők egy kicsit nehezebben tudnak részt venni és eljönni hozzánk. Bízom
benne, hogy legalább egy minimális számmal ezek a települések is képviseltetik
magukat a rendezvényen. Elszámolás szempontjából nem mindegy hogy szeptember
végég nagyobb lélekszámot megmozgatva, több programelemet tudunk egyszerre
megvalósítani, mint hogy utána még október, november során ezeket az elemek
egyesével különböző településekre vittük volna. Ez a vasárnapi nap úgy fog felépülni,
hogy reggel 9 órától, délután 17-18 óráig várjuk a közönséget. Már most kértem a
VOLÁN-tól egy árajánlatot arra vonatkozóan, hogy korábban tapasztalat volt az, hogy a
Likefest parkban rendezett eseményekre buszjáratot indítottunk, amely több települést
érinteni. Egyelőre nem kaptam arra választ, hogy a kapacitásuk elbírja-e azt, hogy
nekünk egy ilyen szolgáltatást biztosítsanak. Azt is fogjuk majd kérni, hogy hol van
olyan lehetőség arra, hogy buszt biztosítsanak a közlekedéshez. Szervezzük azoknak a
szakembereknek a részvételét is, akik nagyon együttműködő módon részt vesznek
településeken a különböző programelemekben. Korábbi tájékoztató alkalmával
jeleztem, hogy van egy úgynevezett mentorállás programunk, amely azt jelenti, hogy
több helyben dolgozó, a családokat látogató, velük foglalkozó szociális szakembereket
szólítottunk meg arra, hogy úgynevezett életvezetési tanácsadásban részesítsenek
családokat. Őket, mint szociális szakembereket is szeretnénk egy kicsit segíteni, építeni.
Bár önmagában a projekt nem fedez olyan lehetőséget, hogy nekik híres előadókat,
vagy komolyabb programokat biztosítsunk. Van arra is lehetőség, hogy kis létszámban
kompetenciafejlesztést végezzünk ebben a körben. De nyilván olyan létszámot nem
tudunk elérni, mint akkor, hogyha Pusztaottlakára meghívjuk ezeket a szakembereket és
Prof. Dr. Bagdi Emőke, mint előadó tudna nekik tanácsot adni, vagy akár személyes
konzultációra is lehetőségük nyílna. A professzor asszony is szívesen részt vesz a
rendezvényünkön. Hasonló szakembereket szeretnénk meghívni erre a programra,
akiket nem tudunk elvinni minden településre 20-20 fős tanácsadósokra, ellenben egy
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ilyen nagyobb létszámú eseményen őket meg tudjuk szólítani. Ezért is van jelentősége
ennek a szeptember 27-i rendezvénynek, ahol például a sportágválasztón elsősorban a
diákokat szeretnénk megszólítani, ahol az egészségügyi szűrésre felnőttekre is szükség
lenne, ahol a különböző játékos programokra illetve a gyereknek szervezett játékos
programokban felnőtteknek is be kellene kapcsolódni. Illetve a sportkonferenciánkat
pedig szeretnénk hogyha testneveléstanárok, edzők, olyan emberek, akik a szabadidős
sportfoglalkozásokat vezetik, hogy ők is látogatnák, ők is részt vennének. A
részletesebb információkat a mai napon elküldöm Önöknek e-mailen és a kollegáim
fogják keresni Önöket azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyen részvételre, milyen
együttműködésre számíthatunk.
V a r g a Gusztáv elnök: Köszönjük a beszámolót. Minden ülésünkön tájékoztatást
kapunk az előrehaladásról. A közös probléma előttünk ismert, hogy erre a projektre,
amikor az előző Többcélú Társulás benyújtotta a pályázatát, akkor azt gondoltuk, hogy
12 hónapnál több áll a rendelkezésre. Most pedig lehet látni, hogy 7-8 hónap áll
rendelkezésre a megvalósításhoz. A fő gondot ez okozza. Ennek ellenére tudnunk kell,
hogy ez a projekt mintaprogram. Hogyha sikerülni fog, akkor esélyünk van arra, hogy a
következő UNIÓS ciklus forrásaiból kiemelt programként valósíthassuk meg a
kistérségünkben. Már kényelmesebben, de ezeket a célokat elérve, hogy a lakosság
szemléletét formájuk, a kulcsfoglalkozásban lévők tudásbázisát növeljük annak
érdekében, hogy az itt lévő rászoruló emberek elinduljanak felfelé, a társadalmi
esélyeiket illetően. Nekünk a feladatunk, polgármestereknek, hogy a településünkön
folyó programokhoz segítsük a létszámot biztosítani, hogy az indikátorokat elérjék
Annáék. Ebben nagy szerepe van a jelenlévő általános iskola, középiskola igazgatóinak
is. Hiszen pedagógusból is sok van, aki célszemély illetve diákból is sok van, aki
célszemély. Arra kérlek benneteket, hogy legyetek szívesek közreműködők lenni és
próbáljátok meggyőzni a kollégáitokat, a kollégákon keresztül a szülőket és a
gyerekeket, hogy szívesen és örömmel vegyenek részt ezeken a hasznos
rendezvényeken. A probléma az lesz, hogy nagyon sok rendezvényünk lesz. Most
szerdán Mezőkovácsházán volt egy, a budapesti Bethesda Kórháznak jött egy
dietetikusa, aki egy nagyon jó előadást tartott. Kevesen vettek részt az előadáson. Ennek
egyik oka az, hogy későn hirdettük meg. Ez egy olyan előadás volt, ahol már a
nyolcadik általános iskolás diákok illetve középiskolából néhány diák, főleg aki ez iránt
érdeklődik, nyugodtan részt vehetett volna és meghallgathatta volna. Hiszen az
egészséges táplálkozásról volt szó. Ilyen lesz a következő is. Lehet, hogy fogom kérni
majd a mezőkovácsházi két iskolának a segítségét. 27-ére Anna átgondolja ezeket a
dolgokat és leírja a tudnivalókban, hogy melyek azok a programok, amelyek várhatók.
Úgy tudom, hogy drog prevenciós program is lesz. Próbáljunk abban segíteni, hogy
minél többen a településünkről részt vegyenek ezen. Esetleg az utazásban segítséget kell
nyújtani, akkor ezt a segítséget legyetek szívesek adjátok meg. Kértem Annát, hogy
próbálja megnézni, hogy a projekt költségvetésében van-e lehetőség arra, hogy az
útiköltséget ő finanszírozza. Ha nincs, akkor lehet, hogy az önkormányzatoknak egy
kicsi segítséget be kell tenni. De aki oda eljut, az biztos, hogy jól fogja érezni magát.
Az anyagi biztosítékot megteremtettük a hitelfelvétel lehetőségével, hogyha a projekt
lezárásakor az utolsó részszámlák kifizetésére támogatás megelőlegezési hitelt kell
felvennünk. Arra kérném Annát, hogy ezt a problémát, amely a túlzott
adminisztrációval, jelentéstétellel a mentorok fogadásából áll, ezt fogalmazd meg
nekünk és a képviselő úrral a szükséges helyekre írunk egy kérvényt, hogy halasszák
november 30-ig ezt a tevékenységüket.
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Nem tudom, hogy abban, hogy az egyházi iskolák nem együttműködők a vezetők
képzésével, abban tudunk-e mi az állami iskolák részéről segítni, vagy pedig a jelenlévő
egyházi iskoláknak otthont adó települések tudnak-e még segíteni, Mit vársz itt ebben
tőlünk?
K r i s z t o v á n Anna projekt szakmai vezető: A Püspök úrhoz fordultunk ezzel a
témával. Ő pedig egyértelműen átadta a feladatot Barabás Hunornénak, aki az oktatási
ügyeket vezeti a püspökség területén. Nem találunk olyan lehetőséget, olyan kiskaput,
olyan indokot, amiben sikerülne áthatolni ezen a láthatatlan falon. A piarista
rendfőnöktől kaptunk ajánlást, hogy ez a program igen is jó és közösen működtethető a
katolikus értékrenddel. Hogyha a polgármester urak bármilyen módon tudnak hatni
vagy együttműködni Püspök úrral vagy bármilyen segítséget nyújtani ebben, azt nagyon
megköszönjük.
V a r g a Gusztáv elnök: Úgy tudom, hogy a battonyai iskola egy bázisiskolája ennek
a programnak.
K r i s z t o v á n Anna projekt szakmai vezető: A battonyai Mikes Kelemen iskola
már olyan módon volt érintett ebben a programban, hogy a battonyai SOS faluban
dolgozó szakemberek megkapták ezt a képzést ahhoz, hogy ők egy a gyerekeket ez
alapján tudják nevelni, kezelni. Ilyen módon voltak érintettek, vagy láttak rá erre a
programra. Nagyon szeretettek volna részt venni tudomásom szerint, de sajnos ők sem
kapták meg a lehetőséget.
V a r g a Gusztáv elnök: Bánki András Tankerült igazgatójával is keresni kellene a
lehetőséget, hogy tud-e plusz vezetői létszámot biztosítani. Az egyházi iskoláknak
otthont adó települések vezetőit arra kérem, hogy próbálják meg a saját eszközeikkel
befolyásolni az egyházi tankerületnek az igazgatóját, vezetőjét.
Ez egy nagyon hasznos dolog, a hét szokás tanfolyam. A mi iskolánkból, akik részt
vettek rajta mindannyian dicsérik. Azt a célt fogják elérni, hogy sikeresebbek legyenek
azok a tanulók, akik ott vannak. A bemutató előadáson, a projektnyitón a pszichológus
asszony azt mondta, hogy jelentősen csökken, sőt megszűnik az agresszió azokban az
iskolákban, ahol a pedagógusok minél nagyobb számban alkalmazzák ezt a módszert.
Ezzel minden településen nyernének az intézményvezetők. Kérem ebben a
segítségeteket.
A napirenddel kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, véleménye?
M a r j a i János Battonya polgármestere: Megpróbáltuk ezt már a Püspök úrnál, az
ottani eljárási szabályok következtében ez a dolog nagyon nehezen megy. Véleményem
szerint nem fog menni. Kérték azt, hogy ennek a programnak a kivonatos ismertetőjét
küldjük el a Püspök úrnak és a főigazgató asszonynak is. A jövőre nézve azt
mondanám, hogy ezeket a dolgokat, ha van idő, akkor előre tessék aláíratni velük, mert
utólag nagyon nehezen döntenek ezekben a kérdésekben, hogy részt vegyenek ilyen
programokban. Az elzárkózásnak az egyik alapja, hogy talán nem is ismerik igazából
azt a célokat és azokat a programelemeket, amelyekről itt beszélünk. Utólagosan
nagyon nehezen építik be a pedagógiai programokba, mert nekik van egy meghatározott
metodikájuk, hogy mit követnek.
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V a r g a Gusztáv elnök: Tankerület igazgatóként nekem is volt korábban rossz
tapasztalatom az egyházi iskolákkal való együttműködésről. Reméljük, hogy a
későbbiekben ez javulni fog, hiszen a cél közös. Próbáljuk a másik utat járni, más
vezetői létszámot bevonni.
Van-e még valakinek kérdése, véleménye?
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,
szavazza meg.
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő)
Tárgya: Pályázatok pénzügyi és szakmai megvalósulásának folyamatának elfogadása
78/2015. (IX. 11.) sz. TT. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Tanácsa megtárgyalta a Tájékoztató a TÁMOP 615-ös
pályázatok pénzügyi és szakmai megvalósulásának
folyamatáról szóló előterjesztést és annak elfogadásáról
dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv elnök
V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület
tájékoztatója a Vidékfejlesztési Operatív
Programról
NAPIRNENDI PONT ELŐADÓJA: Ruck Márton Békés Megyei Önkormányzat
Területfejlesztési Bizottságának elnöke,
Szél Adrián Kertészek Földje Akciócsoport
Egyesület elnöke
V a r g a Gusztáv elnök: Mint mindannyian ismerjük a Vidékfejlesztési Operatív
Programot utolsóként az Európai Unió szervezete elfogadta és elkezdődik a
megvalósítása. Ez a program számunkra a korábbi években is sok lehetőséget teremtett
és a jövőben is lehetőséget teremt. Ezért kértem Szél Adriánt a Kertészek Földje
Akciócsoport elnökét hogy tartson egy előadást.
S z é l
Adrián Kertészek Földje Akciócsoport elnöke: Most volt a héten egy
fórumsorozatunk kedden és szerdán 9 településen, az elfogadott vidékfejlesztési
programról.
A kiosztott anyagban szerepel, hamarosan meg fog jelenni az elsők között az állattartó
telepek korszerűsítése, kertészetek fejlesztése. De emellett az önkormányzatok számára
is a jövő évben fognak lehetőségek nyílni. A kiosztott diasorozaton, a 15. oldalon
találhatók ezek a kisméretű infrastruktúrák és az alapvető szolgáltatásfejlesztésen belül
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lehet az önkormányzatoknak, akár a civil szervezeteknek is lehetősége fejlesztésekre. A
vidéki településeknél nagy változások lesznek. Nem 100 %-os hanem csak 95%-os
támogatások lesznek. Ugyanakkor az Áfa az önkormányzatok számára is elszámolható
lesz. Összességében egy kedvezőbb támogatási struktúra fog a jövőben megvalósulni.
Sok konfliktusforrás volt, hogy a városok 5 ezer főnél nagyobb települések nem
pályázhattak a vidékfejlesztési programra. Ez a hátrányos megkülönböztetés is el fog
tűnni. Illetve előleg lehetősége is beépül a rendszerbe. Az összprojekt 50%-ra előleget
lehet majd igényelni. Összességében sokkal könnyebb támogatási struktúrában tudnak
indulni az önkormányzatok. Ez az 5 %-os önerőt is saját teljesítéssel biztosítani lehet.
Pénzt nem kell majd hozzá tenni.
A szolgáltatásfejlesztésen belül lesz közétkeztetést végző konyhák fejlesztésére
támogatási lehetőség. A polgárőröknek a mezőőri szolgálathoz lehet majd
gépjárműveket venni. Elég sokan beszereznek ebből, akik esetleg kimaradtak. Ugyanígy
folytatódik majd a tanyagondnoki, falugondnoki szolgálati gépjármű csereprogram is.
Itt is vannak többen olyanok, akiknél aktuális a 2008-2009-es még 5 éves fenntartási
kötelezettség, ha lejár, akkor lesz lehetőség azoknak a gépjárműveknek a cseréjére is.
Illetve önkormányzati közforgalmi utak kezeléséhez eszközökre is lesz lehetőség.
Grédereket, traktorokat, ágvágókat, aprítókat is lehet majd vásárolni.
Infrastruktúrafejlesztésen belül lesz lehetőség a településképet meghatározó épületek
felújítására. Külterületi közutak fejlesztésre, elsősorban önkormányzati tulajdonú
külterületi mezőgazdasági utaknak lehet zúzott kővel való leszórására pályázni.
Piacfejlesztésre is lesz lehetőség, illetve lesz egy állami, önkormányzati funkciót nem
magába foglaló, ámde közösségi funkciót ellátó épületek energetikai korszerűsítése.
Ebben is lesz még lehetőség energetikai korszerűsítésekre.
A fiatal gazda is fog folytatódni, de egy kicsit más feltételrendszerrel. Maga a
feldolgozó iparnak is lesz lehetősége, illetve aki mezőgazdasággal foglalkozik annak a
nem mezőgazdasági tevékenységének a fejlesztésre is elég források állnak majd
rendelkezésre.
A vidékfejlesztési programnak része lesz a LEADER is. A LEADER-rel kapcsolatban
egy stratégiaalkotás hamarosan újra indulhat. Várhatóan a LEADER program
márciusban lendületet fog kapni olyan szempontból, hogy még lehet pályázatokat is
benyújtani.
Mind a vidékfejlesztési programról, mind a stratégiaalkotás során számítani fogunk
települési önkormányzatainkra. Most is nagyon szépen működött, hogy a települési
önkormányzatok rádolgoztak a fórumainkra, amit ezúton is köszönjük. Ahová nem
tudtunk elmenni fórumozni de lenne rá igény, vagy voltuk de voltak akik nem tudtak
eljönni, ha 5-10 személyt sikerül helyben összeszervezni, akkor mi szívesen tartunk
bárhol bármikor fórumot. Az a közös cél, hogy a térségben az országos programokból
minél több pénzt lehessen ide vonzani a térségbe.
V a r g a Gusztáv elnök: Nálunk is volt ilyen előadás, a kérdéseinket ott feltettük.
Azért tartom fontosnak, azért tartottam fontosnak, hogy az intézményvezetők is hallják
ezt a tájékoztatást, mert ezekre a pályázatokra, amelyek elhangoztak, a kismértékű
infrastruktúrák és alapvető szolgáltatások fejlesztése a vidéki térségben, nonprofit
szervezetek is pályázhatnak. Tudom, hogy minden iskola mellett működik valamilyen
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alapítvány, egyesület, amely segíti a tevékenységét. Érdemes ilyen szempontból figyelni
ezeknek a civil szervezeteknek is, hogy a vidékfejlesztési programokra ők is
pályázhatnak. Sőt hogyha ingatlan is van a használatukra bízva, akkor annak
ingatlannak a felújítására, korszerűsítésére is pályázhatnak. Illetve a LEADER-ben
hasonlóan, amely majd meg fog jelenni, abban eddig is lehetőségük volt a civil
szervezeteknek pályázni. Ha stratégiai alkotás folyamatában bekapcsolódunk és bekerül
a terveink közé, akkor az elemre biztosan nyerni is fognak a pályázaton.
Köszönöm a tájékoztatót.
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Tájékoztató a járásban működő állami
középiskolák átszervezéséről, munkájáról,
beiskolázási tevékenységéről
NAPIRNENDI PONT ELŐADÓJA: Sándor Zoltánné Hunyadi János Közoktatási
Intézmény igazgatója,
Tarkó Gábor a Kozma Ferenc Mezőgazdasági
Szakképző Intézmény igazgatója,
Bánki András tankerület igazgató
V a r g a Gusztáv elnök: Ehhez a napirendhez meghívtuk az általános iskolák
intézményvezetőit.
Átadom a szót Sándor Zoltánné igazgató asszonynak a szót.
S á n d o r
Zoltánné igazgató: Tudjuk jól, hogy az oktatás struktúrája jelen
pillanatban törvényi változások alatt áll. Ami azt jelenti, hogy főleg és elsősorban a
középfokú intézmények strukturális átalakítása történik. A szakiskolákból
szakközépiskolák, a szakközépiskolákból szakgimnáziumok lesznek, amelyeknek a
fenntartójuk a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Földművelésügyi Minisztérium. A
gimnáziumok pedig tisztaprofilú gimnáziumokká alakulnak, ami azt jelenti, hogy a
szakképzést felmenő rendszerben ki kell hogy futassuk az iskolánkból és csak
gimnáziumi osztályokra lehet beiskolázni. Ez természetesen a mi intézményünk a
hosszú távú stratégiájának is pontosan megfelel. A gimnáziumnak az elsődleges
feladata, hogy továbbtanulásra, a felsőfokú intézményekbe való jelentkezésre és
továbbhaladásra készítsenek fel. Tudjuk jól, hogy néhány éven belül a felsőfokú
intézményekbe való bejutásnak alapvető feltétele lesz a nyelvtanulás, illetve a
nyelvvizsga bizonyítvány megléte.
A nevelőtestületről szeretnék néhány gondolatot mondani. Ahhoz, hogy magas szintű
színvonalas oktató-nevelő munkát folytassunk a gimnáziumban, annak alapvető
feltétele, hogy a tantestület jól felkészült pedagógusokból álljon. Teljes munkaidőben
30 kolléga dolgozik, részmunkaidőben 1 fő és 14 óraadó segíti munkánkat. Közülünk 4
szakértő tanfelügyelő kolléga dolgozik az iskolában, mesterpedagógus 5 fő, 3 fő
szaktanácsadó, közép és emeltszintű érettségi vizsgabizottsági elnökök 4 fő. Ebben a
tanévben egy kolléganőm matematikából tankönyvszerkesztésben is részt vett.
Úgy gondolom, hogy a minőségi munkavégzés indikátorainak megfelelünk. Minősítési
eljárásokban az elmúlt tanévében 3 fő vett részt, aminek eredményeképpen II.
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fokozatban kerültek a kollégák. Szaktanácsadóink közel 20 megyei pedagógus munkáját
segítették, főleg matematikából és történelemből.
Intézményünk 2008-ban megfogalmazott egy hosszú távú stratégiát, amit még az előző
iskolavezetés épített fel. Ennek a legfontosabb alappillére a nyelvoktatás, a digitális
kompetenciák fejlesztése, művészeti iskolára épülő tehetséggondozás, nemzeti
projekteken való részvétel illetve a felnőttoktatás megszervezése. Az elmúlt két
tanévben ezeket sikerült megvalósítani. A nyelvoktatás egy kicsit átalakult ugyan, mert
nyelvi előkészítő és 5 évfolyamos gimnázium osztályokat nem tudunk indítani, viszont
nyelvi specializációt igen. Ami azt jelenti, hogy a nyelvi osztályok óraszámát emelt
szinten oktatjuk. Digitális kompetenciák fejlesztésében elsősorban az elektronikus napló
bevezetése történt meg még az elmúlt években. ECDL vizsgaközpontként továbbra is
működünk, illetve informatikából emelt szinten, közepesen nagy szinten érettségi
vizsgát folytatunk.
A tehetséggondozásról el tudom mondani, hogy akkreditált tehetségpont vagyunk. Az
akkreditációt igazoló emléktáblát illetve oklevelet éppen a holnapi nap folyamán fogjuk
átvenni Budapesten ünnepélyes keretek között. Nemzetközi projekteket
megvalósítottuk, hiszen a határtalanul program kapcsán Erdélyben részt vettek a
művészeti iskolások illetve Menyházán is a Duma színház nagy sikerrel szerepelt. Ettől
a tanévtől kezdve városi összefogással sikerült megvalósítani a felnőttoktatást. Több
mint 30 fővel sikerült az alsó tagozatos gimnáziumot beindítani. Nem tudunk indítani 6
osztályos gimnáziumot, illetve a 4 előkészítős osztályokat sem. Hiszen egyre
szigorúbbak a törvényi elvárások, aminek még sajnos egyenlőre nem tudunk megfelelni.
De ettől függetlenül építünk az intézmény hagyományaira és kihasználjuk az intézmény
adta lehetőségeket. Így humán és reálspecializációt indítunk. A humán specializáció
magyarból és történelemből kap plusz óraszámot, a reálspecializációra jelentkező
tanulók pedig informatikából és matematikából. Idegen nyelvi specializáció szintén
hagyományokra épülő oktatás. A szabadóra keret terhére emelt óraszámban tanulják az
angol és német nyelvet. Ezen kívül nyelvvizsgahellyé akkreditáltattuk az iskolát, ami
azt jelenti, hogy nemcsak a nyelvvizsgára készítünk fel, illetve emelt szintű érettségire,
hanem a magát a nyelvvizsgát is le tudjuk bonyolítani, hiszen erre felkészült
pedagógusaink rendelkezésre állnak. A művészeti specializáció szintén művészeti iskola
által nyújtott lehetőséget veszi igénybe, illetve erre épít. A sikerágazat az AMI, a
művészeti iskolánk. Az elmúlt tanévben nagyon sok sikert könyvelhetünk el.
Átvehettünk ősszel a Príma díjat, akkreditált tehetségpont lettünk, ami a művészeti
iskolára épült. Az országos tanulmányi versenyen is sikereket értünk el, hiszen
moderntáncban II. helyezést értünk el.
2014 decemberében tartottunk egy művészei gálát. Ez a gyermek és színház
tehetséggondozó alapítvány bemutató gálája volt. Ez az alapítvány az elmúlt tanévben
jött létre Képviselő úr támogatásával. Elsősorban a művesztéi iskola, de főleg célzottan
a Duma Színház tevékenységét hivatott támogatni. Az alapítvány segítségével és
támogatásával részt vettünk egy kétnapos budapesti kiránduláson, ami évadzáró
kirándulásnak is mondható.
2014-2015 évben beiskolázott tanulók száma 34 illetve 30 és az összgimnáziumi
létszám 335 fő. Tudjuk jól, hogy a tanulói létszám az általános iskolában is csökken.
2015-2016 tanévre már a 9. évfolyamon csak 26, illetve 24 tanulót tudtunk beiskolázni.
Így az összgimnáziumi létszám láthatóan csökken, 261 főre. Ettől függetlenül jól
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felkészült tanáraink igyekeznek a beiskolázott tanulókat magas színvonalon oktatni.
Ebben az évben, a május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban érettségiző 3 osztály, 12/A.
és B. valamint 13/C. osztály matematikai eredményeit szeretném elmondani. A középső
oszlopban a 38,7 % azt mutatja, hogy ezek a tanulók, amikor 9. osztályba bekerültek
hozzánk a gimnáziumba, tanév elején matematikából felmérő dolgozatot írtak. Minden
általános iskolában 9-dikbe felkerült tanuló ezt a felmérő dolgozatot írja meg. Jó
eredmények született. Ugyanezeknek a tanulóknak az érettségi eredményeit láthatjuk az
utolsó oszlopban. Látható a minőségi munkavégzés eredményeként, igyekszünk
tanulóinkat felkészíteni a továbbtanulásra és arra hogy megállják a helyüket a felsőfokú
intézményekben.
Nyelvvizsga eredményekről csak nagyon röviden szeretnék szólni. Angol nyelvből 8
nyelvvizsgánk született az elmúlt tanévben. Ezen tudunk javítani, egyre nagyobb
kedvvel készülnek a diákjaink a nyelvvizsgára, illetve mivel feltétel a továbbtanuláshoz
ezért szükségük is lesz erre.
Versenyekről nem akartam részletes statisztikát hozni, csak néhány nagyon kiemelkedőt
szerettem volna felvillantani. Kovács Lívia birkózó bajnoknak mondható, hiszen
országos és nemzetközi versenyeken dobogós helyezéseket ért el. Sallai Krisztina nevét
meg kell hogy említsem, hiszen ha valaki matematikát oktat, akkor tudja, hogy az
Arany Dániel matematikai verseny az egy igen rangos verseny az országban. Itt
Krisztina 14. helyezést ért el. fizikából a Bay Zoltán megyei versenyen 1. helyezést ért
el. Biológiából országos 3. és 4. helyezéseket érünk el. Számos katasztrófavédelmi és
egészségnyújtó versenyen megyei és országos rangos helyezések szoktunk elérni.
A szokásos iskolai rendezvényeken kívül, mi extra rendezvényt vezettünk be az elmúlt
évben, 24 órás rendezvényt a diákoknak, amire általános iskolás tanulókat is sikerült
elcsábítani. Ez valóban 24 órás, hiszen csütörtökön délután, a tanítási órák után kezdjük
el a rendezvényt. Különböző vetélkedőket szervezünk, éjszaki focival hosszabbítjuk
meg a napot és másnap délelőtt egy kulturális rendezvénnyel zárul. Mivel elég nagy
sikere volt az általános iskola körében is, idén ebben a tanévben is meg fogjuk rendezni,
október hónapban.
Nagyon meghitt ünnepségeket tudtunk szervezni az elmúlt évben az adventi hét
alkalmával, illetve minden pénteken az első szünetben az adventi gyertyagyújtás
alkalmából.
Beiskolázási tevékenységről szeretnék még néhány gondolatot mondani, hiszen a létünk
egyik nagyon fontos momentuma. Első pillanattól kezdve, ahogy ebbe az intézménybe
kerültem, mindig azt mondtam a kollégáknak, hogy a beiskolázás az nem csak 2
hónapra koncentrálódik, hanem szeptember 1-jétől június 15-ig tart. A pedagógusnak
minden mozzanatával, rezdülésével és minden olyan munkavégzésével kapcsolatos
beiskolázásnak számít, hiszen az intézmény jó hírét elsősorban az ott folyó oktatónevelő munka alapozza meg. De ettől függetlenül részt veszünk a hagyományos
beiskolázási rendezvényeken. A nyílt napokon és a szülői értekezleteken kívül
természettudományi vetélkedőt szerveztünk az általános iskolák részére, adventi
kirándulást Bécsben, népmesemondó versenyt szerveztünk december hónapban, a
Betlehemezésnek is nagy sikere volt. Karácsonyi műsorunkon is részt vettek az iskolák.
Volt diákok általános iskolákba, osztályfőnöki órákra elmennek bemutatkoznak. Ennek
általában nagy sikere szokott lenni. Áprilisban népdaléneklési vetélkedőt szerveztünk és
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a Madarak fák napja minden évben hagyományosan sikeres rendezvénynek számít.
Rendhagyó módon sportágválasztó napot rendeztünk, amire szintén ellátogattak az
általános iskolától. Kommunikációs órákat is igyekeztünk szervezni idegen nyelvből,
angolból és német nyelvből, aminek logisztikai akadálya volt, hogy nem úgy sikerült,
mint ahogy azt szerettük volna.
Nem tudom, hogy az általános iskolák mennyire szembesülnek azzal, amivel mi
középiskolában bizony sajnos szembesülünk. Ez pedig nem más, mint az hogy diákjaink
tanítási óra után hazamennek, és nem tanulnak, hanem elmennek dolgozni. Tudok olyan
tanulóról, olyan diákunkról, aki éjszaka pakol az áruházban hajnal négyig, hazaszalad,
letusol, átöltözik és úgy jön az iskolába. A kollégium kihasználtsága nagyon gyér,
hiszen konkrétan tudok 4 olyan tanulóról, aki még az 50 %-os kedvezményes térítési
díjat sem tudja kifizetni, ami 7 ezer Ft. Ennek az a következménye, hogy nagyon sok
diákunk több mint 50%-a bejáró tanuló és nem tudja igénybe venni az intézményünk
által kínált lehetőséget, ami a tehetséggondozásukat szolgálná. Első pillanattól kezdve
igyekeztem az Arany János Tehetséggondozó Programba bekapcsolódni. Ennek
törvényi feltétele van, pályázatot eddig még nem írtak ki. Ha kiírják, nyilvánvalóan
megpályáznánk, hiszen pontosan az Arany János Tehetséggondozó Program az, ami
ezeken a gondokon enyhítene. Gondolkodtunk más tehetséggondozó programban is,
összeállított egy tehetséggondozó programot, aminek anyagi feltétele van, amelynek az
anyagi hátterét nem egyszerű megszerezni. Mi megcéloztuk az általános iskolás
gyerekeket, nyitottak vagyunk az általános iskolák felé, rendszeresen tartjuk a
kapcsolatot az intézményekkel, intézményvezetőkkel. Úgy gondolom, hogy talán
esetleg a szülők felé lehetne még nyitni valamilyen módon.
Köszönöm szépen a figyelmet.
V a r g a Gusztáv elnök: Szeptember 1-jétől egy új intézmény kezdte meg működését
itt a járásunkban, mégpedig a korábbi mezőhegyei tagintézménye a Harruckern
Középiskolának, a Vidékfejlesztési Minisztérium önálló intézményévé vált és Tarkó
Gábor urat nevezte ki Fazekas Sándor az intézmény igazgatójának. Kérem Tarkó
Gábort, hogy mutassa be az intézményünket.
T a r k ó Gábor igazgató: A mezőhegyesi szakképzés immár 104 éves múltra tekint
vissza. Most szeptember 1-jétől visszanyerte az önállóságát, Kozma Ferencnek a nevét
vette fel, aki huszártiszt volt és a kiegyezés után az állami méneseket vette át az osztrákmagyar közigazgatásban. Ő hozta létre a kisnóniusz, nagynóniusz, norfolki, a gidrán és
az angol félvér ménest. Az egész világon, aki lovas ember az tudja ki volt Kozma
Ferenc. Ferenc József császár kinevezte miniszteri tanácsosnak 1872-ben, amikor
nálunk járt. Kozma egy nagyon nagy ember volt, nekünk fel kell nőnünk az ő nevéhez.
Elkezdtünk egy erőteljes imázs építést közösen az Állami Ménes Kft-vel. Lesz nálunk
egy világverseny a fiatal fogatlovak első világbajnoksága, ahol már zászlót is kapunk a
ménestől. A minisztérium egy országos beiskolázási lótenyésztési szakmákkal
foglalkozó bázist kíván itt kialakítani Mezőhegyesen, ahol nekünk a Ménessel
együttműködve kell ezt valahogyan megvalósítanunk. Tudjuk, hogy a lovas szakmák
picit periférikusak, elitista szakmák, nem biztos minden család akár a vidéken, akár az
országban azt szeretné, hogyha a gyermeke hivatásszerűen ezt válassza. Ezért más
lehetőségekkel is készülünk. Jelenleg a lótartó, lótenyésztő és az arra épülő
patkolókovács valamint belovagló képzés amit viszünk. De hosszabb távú célunk az,
hogy érettségit adó lovas képzést alakítsunk Mezőhegyesen, mert sok szülő azért nem
adja lovas képzésre gyermekét, mert szeretné, ha emellett érettségizne is és tudna a
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későbbiekben továbbtanulni. Mindenképpen a lótenyésztéssel, lovas szakmákkal
összefüggően van a legtöbb dolgunk. De ezen kívül az alapító okiratunk annyira széles
skáláját kínálja a mezőgazdasági képzéseknek, hogy a bőség zavarával küzdünk. Főleg
a mezőgazdasági szakmacsoportra ráépülő gépésztechnikus, gazdaképző,
növényvédelmi szak technikus, gyógy- és fűszernövény-termesztő és más egyéb falusi
turizmus, vendéglátó szakirányok azok, amilyen irányba szeretnénk elmenni. Van egy
tangazdaságunk, a 73-as majorban, amit szeretnénk visszavenni, működtetni. Ebben
szeretném kérni leginkább az itt jelenlévő igazgató hölgyek, urak segítségét, hogy
mérjük fel azt, hogy milyen képzési formákra van igény. Illetve rendezünk október 15én egy nagyon nívós beiskolázási rendezvényt. Szeretnénk, ha ott minél többen
megjelennének, hogy ezt élőben is be tudjuk önöknek mutatni.
A jelenlegi ipari képzéseinket ki kell vezetünk. Ugyanakkor próbáljuk a
hegesztőképzést és más olyan képzéseket, amelyek rokoníthatók a mezőgazdasági
képzésekkel valamilyen formában megőrizni. Viszont az építőipari szakmacsoport, a
kőművesek képzése, a könnyűipari szakmacsoport, a varrók képzése, mindenképpen ki
kell vezetnünk, nem képezhetjük a jövőben. Viszont a belügyminisztériummal közös
megállapodás szerint továbbra is fogunk képezni belügyi rendészeti ismeretek,
rendészeti szakágazatot. Ezt minden évben meg kell újítanunk, de a minisztérium
partner benne.Jjelszavunk: „Élni és élni hagyni!”. A többi minisztériumi iskolával is
együttműködve például erdész-vadászképzést valószínűleg nem fogunk tudni indítani,
mert a környékben más minisztérium iskola csinálja. Illetve a gimnáziummal is
együttműködve mi azt szeretnénk elérni, hogy minden környékbeli kisiskolának legyen
jövője, legyen reális jövőképe, legyen a kollégáinknak munkája. Ehhez nálunk is
nagyon fontos a tanulói növekedése. Ebben az iskolában valamikor több mint 800
gyermek járt, a 60-es évek végén volt. De a rendszerváltás után is több mint 500
gyermek választott minket, most 215 gyermek van, ami történelmi mélypont.
Kollégáink létszáma 47 fő. Éppen ezért nincs is önálló gazdasági szervezetünk, hanem
Karcaghoz tartozunk és velük kell intéznünk mindenféle személyzeti ügyünket, akár
számlázási vagy könyvelési ügyünket, ami nem könnyű. Most a semmiből hozunk létre
egy új iskolát. Még a napokban nem volt OEM azonosítónk, bankszámlaszámunk. De
arra törekszünk, hogy Kozma Ferenc nevéhez méltóan ezt a kis iskolát továbbra is
működtessük. Nem készültem statisztikával, de mondanék néhány számot. Tavaly
érettségiztettem az osztályomat, 3,4 volt a történelem tantárgynak az érettségi átlaga.
Több országos versenyen kiemelkedően szerepelnek diákjaink. Fodor Salamon a
Szakma Sztár elnevezésű versenyen kőművesként országos II. helyezést ért el és az
SZKTV versenyeken is, főleg a szakma kiváló tanulója versenyeken, lovas szakmában
nagyon szép eredményeket produkálunk. Illetve a rendvédelmi képzésben évről évre
haditornákon, gesztenye galoppon és más versenyeken nagyon jól szerepelnek a
diákjaink. Az iskolánk nagyon szép, a legszebb iskola a Tiszától keletre. Kollégáink
felkészültsége is megfelelő. Jelenleg éppen a szaktantermek kialakításán dolgozunk
nagy erőkkel. Minden tanteremnek adunk egy önálló arculatot, térképekkel,
régiségekkel, lószerszámokkal, hogy aki oda belép, rögtön lássa, hogy milyen tanterem,
ahol van. Ezen kívül a tangazdaság az, amit még szeretnénk lábra állítani, saját
gépekkel, traktorral, boronával szeretnék ezt művelni, esetleg az állattenyésztés
irányába is elmozdulni. Mind ez attól függ, hogy a környékben élő családok tekintve a
ménesbirtok földkérdésének rendeződésével kapcsolatos változásokat is, milyen
szakmák iránt fognak majd érdeklődni. 30-40 féle szakmát képezhetünk. A kérdés csak
az, hogy mi legyen az, mire lesz érdeklődés, mi az, amit a szülők, gyerekek szívesen
fognak látni. Nyilván elsősorban a hiányszakmákat fogják szívesen látni, ahol
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ösztöndíjat lehet szerezni. Ez mindig egy fontos szempont, amikor választ a
gyermekének, mert havonta akár 30 ezer Ft-ot is le lehet hívni ösztöndíjként, ha valaki
hegesztőként tanul, mert az most egy hiányszakma. Még várjuk az erre vonatkozó
információkat a kamarától, illetve a minisztériumtól és ennek alapján fogjuk a
portfoliónkat összeállítani, hogy milyen képzési formákkal jelenünk majd meg az
iskolakezdéskor. Kérem önöket, hogy október 15-ét ne felejtsék el és mindenképpen
jöjjenek el hozzánk, amikor kinyitjuk az iskola kapuit és mindenféle szakmát egy
nagyon széles körű kínálatot fogunk önöknek bemutatni a jelenlegi és eljövendő képzési
formákat. 40 fő 8. osztályos volt mezőhegyesen tavaly, abból 24 tanuló nálunk vannak.
A helybéliek tudják hogy milyen az iskola, szívesen adják hozzánk a diákjainkat,
viszont a környékbeli településekről is szükségünk van utánpótlásra, mert ez a 215 fő,
ami most van nálunk, ez a történelmi mélypont.
Amit még fontosnak tartok, hogy az iskolának van saját vezetője, három is és mind a
három vezető mezőhegyesi, aki több mint 10 éve ebben az iskolában dolgozik, itt nőtt
fel. Janovszki László lett a helyettesem, Magyar Tibor pedig a gyakorlati oktatásvezető.
Úgy gondolom, hogy az is egy jó alap, hogy olyan emberek vezetik az iskolát, akiknek
ez szívügye, itt nőttek fel, itt szocializálódtak. Mi mindent meg fogunk tenni, hogy az
iskola továbbra is létezzen és méltóvá váljon Kozma Ferenc nevéhez.
V a r g a Gusztáv elnök: Köszönjük a tájékoztatót.
Elhangzott mindkét intézménynek a beszámolójából, hogy veszélyben vannak ezek az
intézmények, a létük is, a fogyatkozó gyermeklétszám miatt. Nekünk, a Társulási
Tanácsnak, polgármestereknek segítséget kell adni, hogy ez a két középiskola a mi
térségünkben megmaradjon és a gyermeklétszám ne csökkenjen, hanem növekedjen.
Ezért tűztük napirendre ezt a témát. Az intézményvezetőktől a Képviselő úr azt kérni,
hogy a hagyományos beiskolázási tevékenység mellett próbáljanak kreatív módszereket
találni, hogy minél jobban eljussanak a diákokhoz, szülőkhöz. Én pedig azt kérem, hogy
mi a saját eszközeinkkel próbáljunk meg tenni mindent annak érdekében, hogy ezek az
iskolák népszerűek legyenek a saját településünkön. Illetve ha a 8. osztályos tanulók
szülője tanácstalanok, akkor jó szívvel ajánljuk nekik ezeket az intézményeket. Hogyha
lehet akkor a saját kiadványaitokban népszerűsítsétek őket. Illetve hogyha van egy-egy
ilyen nagy rendezvény, amit az iskola saját életében fontosnak tart, akkor ott
demonstratív módon magunk is vegyünk részt.
Bizonyára tudjuk, hogy a mezőhegyesi iskola léte forgott veszélyben kettő esztendővel
ezelőtt, amikor kijött az a rendelet, hogy mezőgazdasági iskolaként megszűnik és csak a
hagyományos szakmák maradhatnak. Arra nem lett volna annyi kereslet, hogy ott önálló
legyen az intézmény. Akkor a Képviselő úr kérésére összeállt egy munkabizottság, a
ménesbirtok dolgozóiból, a Harruckern vezetőiből, tankerület igazgatókból és Bánki
András kollégám az ő segítségükkel készített egy tanulmányt, amit elküldtünk a
Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumnak. Ennek és Képviselő úr lobbi
tevékenységének köszönhető, hogy ez az iskola megmaradt.
Átadom a szót Bánki András Tankerület igazgatónak.
B á n k i András tankerület igazgató: Felmerült, hogy elég komoly indikátor van a
vezetőképzésre, 50 főt kellene mozgósítani. Az egyházi intézmények, mint ahogy
hallottuk nem hajlandóak bekapcsolódni ebbe a programba, elzárkóznak előle. Viszont
közben számolásokat folytattam. Mennyire rugalmas a rendszer? Intézményvezetőkön
kívül kik vonhatók még be?
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Varga

Gusztáv elnök: Helyettesek, munkaközösség vezetők.

B á n k i
András tankerület igazgató: Ha intézményvezetőn kívül helyettesek,
munkaközösség vezetők bevonhatók, akkor 33 főt tudunk KLIK-es intézményből
küldeni. Közoktatás-vezetői szakvizsgával körülbelül 14-15 fő rendelkezik még az
intézményekben. Így körülbelül az 50 főt indikátornak meg tudnánk felelni.
A mezőkovácsházi Tankerülethez 7 köznevelési intézmény tartozik. Mind a 7
köznevelési intézmény általános iskola. Ugyanis az itt megjelent Hunyadi János
Középiskola megyei fenntartással a megyei KILIK-hez tartozik, a mezőhegyesi
Szakképző Iskola pedig az FM-hez került átadásra. A 7 köznevelési intézményben 1807
tanuló jár. Ebből 205 fő 8. osztályos tanuló. Nagyon örülne mind a két intézmény,
hogyha ezt a 205 főt el tudnánk 50-50 %-ban osztani közöttük és be tudnánk iskolázni a
két térségi intézményben. Amiért ezt napirendre tűzte a társulás, Polgármester úr
nagyon jól megfogalmazta, hogy miként tudjuk segíteni, hogy ebből a 205 főből minél
több tanulót iskolázzunk be a Hunyadi János Gimnáziumba valamint a mezőhegyesi
Szakképzőbe. Erre vannak eszközeink. A két középiskolának vannak kezében különféle
módszerek, nekik kell olyan programokat biztosítani, amelyek vonzóvá teszik az
intézményeink számára ezt a két iskolát. Elhangzott az október 15-i rendezvény
időpontja. Tudomáson szerint tavaly ezen a rendezvény 48 fő 8. osztályos tanuló vett
részt. Idén tudnám biztosítani, hogy 205 fő részt vegyen. Ugyanezt tudnám biztosítani a
Hunyadi János Gimnáziumnál is. Most teszek arra ígéretet, hogy biztosítom a buszt a 7
köznevelési intézmény 8. osztályos tanulói számára, hogy eljussanak mind a két
intézménybe. Természetesen az október 15-ét tudomásul vettem, akkor mi elkezdjük a
szervezést és a Hunyadi János Gimnáziummal pedig majd folyamatosan egyeztetjük,
hogy mikor lesz ez a nyílt nap. A Hunyadi János Gimnázium intézményvezetőjével már
tárgyaltam, múlt héten volt egy vezetői értekezletünk és ott ígéretet tettem, hogy abban
az esetben, hogyha ők egy programot megszerveznek, vagy létrehoznak a Duma
Színházon belül, akkor biztosítom azt, hogy ők a programot ki tudják vinni a 7
köznevelési intézménybe. Itt is kifizetném a busznak a költségét. Milyen rendezvényre
gondoltam? Beszéltünk arról, hogy akár egy karácsonyi műsor kezdő momentuma
lehetne a Hunyadi János Gimnáziumnak a bemutatkozása, valamint a Duma Színháznak
egy 20 perces fellépése és ezt kivinnénk minden településre, mind a 7 intézménybe.
Vagy akár az is felmerült, hogy az alapítványi bálokon lépnének fel a gimnáziumnak a
tehetséges diákjai. Nem tudom, hogy a polgármester asszonyok, urak hogyan tudnak
hozzájárulni ahhoz, hogy a településről minél több diák, sőt szülő ismerje meg ezt a két
intézményt. Ez megint egy közös gondolkodásnak az eredménye lehet.
V a r g a Gusztáv elnök: Köszönjük a tájékoztatót.
Hasonlóakat várnék a polgármesterektől is, hogy ott helyben is gondolkozzatok, hogy
miben tudtok segíteni. Ez lehet ösztöndíj, rendkívüli támogatás, bármi az itt tanuló
gyerekek részére. Korábban Ruck Márton úrral megbeszéltük, hogy esetleg a megyei
területfejlesztési operatív program forrásaiból lehetne egy az Arany János
Tehetséggondozó Programhoz hasonló támogatási rendszert kidolgozni, hogy azok,
akik a mi két iskolánkat választják, kapjanak olyan juttatást, például ingyenes
nyelvvizsgát, ingyenes jogosítványt, stb. ami vonzóvá tenné ezeknek a családoknak az
intézményválasztást.
A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?

18

B á n k i András tankerület igazgató: Láttuk mind a két intézménynél, de főleg a
Hunyadi János Gimnáziumnál, hogy számtalan rendezvény fog valósulni. A nyílt napra
a bejutást tudom csak finanszírozni, a többi rendezvényre sajnos nem. Ez jelenti fő
problémát. Vagy az, hogy a Hunyadi János Gimnázium megjelenjen az adott
településen, hiszen a megyei tankerülettel nem tudom, hogy az intézményvezető mit
egyeztetett, mit támogat beiskolázás jogcímén. Ott tudnának esetleg a településvezetők
segíteni, hogyha ilyen nagyszabású események valósulnak meg mind a két
intézményben, hogy alkalom adtán egy buszt biztosítani a 8. osztályos diákok számára.
V a r g a Gusztáv elnök: Erre kérném a polgármestereket, hogy amennyiben olyan
kéréssel megy az intézményvezető hozzátok, hogy a pályaválasztás segítése érdekében
kellene valamilyen anyagi, közlekedési hozzájárulást fizetni, akkor azt legyetek
szívesek tegyétek meg.
VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Türr István Képző és Kutató Intézet
tájékoztatója a TÁMOP 4.1.1 F-14/1/KONV
2015-0004 program kutatás elősegítéséről,
megvalósulásáról
NAPIRNENDI PONT ELŐADÓJA: Dr. Szarvák Tibor kutató
Varga

Gusztáv elnök: Átadom a szót Dr Szarvák Tibor kutatónak.

Dr. S z a r v á k Tibor kutató: Kreatívan kell cselekedni és kreatív települési
elképzeléseket kell behozni ahhoz, hogy a rendszer működése fenntarthatóvá váljon.
Ahogy az iskola vezetői is mondták, több mindent kell tenni ahhoz, hogy a
gyermeklétszámban ne a lejtő hanem a stagnálás, vagy az emelkedés következzen be.
Ezért nagyon jó dramaturgiája van ennek a délelőtti ülésnek, mert egy ilyen dologról
kell, hogy beszámoljunk. Hiszen van egy kutatása a Türr István Képző és Kutató
Intézetnek valamint a Szent István Egyetemnek egy közös konzorciuma. Alapvetően a
hiányszakmákról szól ez a kutatás. Hogyan tudjuk a települési, területi igényeket jól
becsatornázni. Milyen rendszert, milyen rendszerműködést kellene ahhoz kialakítanunk,
hogy a következő társulási üléseken ne halljunk iskolavezetőktől ilyet, hogy stagnál a
gyermeklétszám, mert nem találták meg azt az igényt, ami az adott járási gazdaság
szemszögéből fontos lenne. Ennek kapcsán született az a kérdőlap 4-5 kérdéssel, amit
Polgármester Úr és Bontovics Krisztián szétosztott önök között. Az volna a legjobb,
hogyha mindenki kitöltené. Ebben kérném az Önök segítségét, hiszen minden olyan
dolog, ami a települési véleményt becsatornázza, az csak előremutató lehet. Amiről mi
beszélünk, az egy kutatási alprojekt, alirány. A terület és a vállalkozói oldal véleményét
csatornázzuk be ebbe a kutatási dogba. A kollégák a munkaügyi központról és a képzési
oldalról is gyűjtenek adatokat. Ennek lesz majd egy első workshop-ja 22-én és majd
lesz utána tudományosított bemutató a tudomány havában, talán novemberben.
Különböző üléseken, konferenciákon járva azt halljuk, hogy újra előveszik ezt a szót,
hogy foglalkoztatási paktum. Talán éppen a megyei jogú városoknak és a járásoknak
fog majd szólni az kiemelt projekt, amelyek talán elsőként fognak kiírni az év utolsó
felében. Ez egy 20-25 %-ban fontos eleme lenne a hiány szakma és a keretrendszer
kidolgozása című témakör. Ehhez kérném az Önök segítségét. Mint kutató azt

19
gondolom, hogy a legfontosabb történet a visszacsatolás. Ha elkészül az anyag, a
városok lapjában, települési lapban, honlapon természetesen az eredmények
viszontláthatók.
Varga

Gusztáv elnök: Mikorra kell visszaküldenünk a kérdőívet?

Dr. S z a r v á k Tibor kutató: 22-re, a kutatásvezető asszony információja alapján 7-8
oldalt írnom kellene. Jó lenne, hogyha ez a kérdőív keddig megérkezne, hogy szerdától
erre a történetre fókuszálhatnék.
V a r g a
Gusztáv elnök: A foglalkozási paktumra a mi kistérségünknek is van
elkülönítve területfejlesztési operatív programra 80 millió Ft. Egy ilyen paktumot majd
mi magunk is fogunk készíteni. Ez valóban egyik indikátor lesz, hogy a hiányszakmák
területén foglalkoztató vállalkozások és az ott dolgozók kapnának magasabb juttatást.
Tudjuk, hogy épül Mezőkovácsházán a Türr István Képző és Kutató Intézetnek egy
közösségi központja, amelynek szeptember 24-én lesz egy workshop-ja és átadó
rendezvénye. Amikor elkészül ez a közösségi központ, ennek egyik célja pont az lesz,
hogy a térségben rossz szakmával rendelkező, vagy hiányterületet érintő
munkanélkülieket képezzük.
B e s z é d e s Nimród Attiláné TKKI igazgató: A képzőintézményünket a kistérség
minden települése ismeri. Hiszen az elmúlt évek során mind a háztáji képzések kapcsán,
mind a különböző felzárkóztatási programok kapcsán kolléganőmmel, Kotroczó
Mariannal kapcsolatba kerültek, illetve az intézményünkkel kapcsolatba kerültek. Úgy
gondolom, hogy Önök is tudják azt, hogy a következő években a pályázati
lehetőségekben szinte elenyésző számban jelenik meg a képzésnek a megvalósítása.
Képzőintézményünk még egy utolsó lehetőséget próbál nyújtani az álláskeresők
számára. Pályázatunknak az a címe Civil TÁMOP-os pályázat, mint az elmúl években.
Minden pályázat, a TÁMOP 2.2.7 próbál segíteni a leghátrányosabb helyzetű térségek
számára a duális szakképzés és felnőttképzés megvalósításával.
Hoztunk egy szóróanyagot a polgármesterek számára, amiben mind OKJ-s képzések,
mind pedig betanító jellegű képzések listája szerepel. Szeretnénk a lehetőséget
felajánlani. Az idő rövid, november 30-ig a pályázat lezárul, ezért igyekeztünk a
legrövidebb programjainkat összeszedni, amik ebben az időintervallumban még
megvalósíthatóak. Mindenféleképpen célunk az, hogy amennyiben valakinek képzési
szándéka van, képzési szándékát jelzi felénk lehetőleg helyi szinten valósítsuk meg a
képzést, hogy a rászorulók utaztatása ne történjen meg. Hiszen tudjuk, hogy ez a
legfőbb probléma. Bár a pályázat biztosítja számukra az utazási költséget. Hogyha
szükséges, akkor a beutazóknak, más helyszínre utazóknak tudunk biztosítani bérletet.
Látják a képzési kínálatunkat. Polgármester úr felé egy más jellegű képzést preferáltak,
ennek kifejezetten a TIOP helyszíne. Ez egy textil-összeállító képzés. Ha más
településről jelzik ezt a fajta igényt, akkor nem zárkózunk el előle. Ezt a képzést
mindenképpen Mezőkovácsházán szeretnénk megvalósítani. Látják, hogy háztáji
jellegű, mezőgazdasági jellegű képzésünk is van. Úgy gondolom, hogy az OKJ-nak még
mindig van hatása talán még mindig a hétköznapi emberek is értik azt, hogy ha OKJ-s
bizonyítvánnyal rendelkeznek, akár az adott településen akár a településről elkerülve
stabilabb munkát tudnak számukra biztosítani, mint az általános betanított jellegű
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képzéseken. De ezeknek a megvalósításától sem tudunk eltérni, hiszen az OKJ egyre
inkább szűkül. Amit Önök is a kezükben tartanak, ezek elsősorban alacsony iskolai
végzettségre épülő képzések, 8 általános vagy iskolai végzettséggel nem rendelkezők
számára is megvalósítható képzések.
V a r g a
Gusztáv elnök: Ha úgy gondolják a települések, hogy szeretnének
csatlakozni, akkor keressék a békéscsabai intézetet?
B e s z é d e s Nimród Attiláné TKKI igazgató: Igen.
V a r g a
Gusztáv elnök: Lesz egy-egy projekthez kapcsolódóan képzési
lehetőségünk, de ez a TKKI-s képzések valóban jók voltak, hasznosak voltak,
szeretették a településeken is. A feltételeket e-mailben lehet elolvasni. Szigorúbb abból
a szempontból, hogy nem jár vele díjazás és nem lehet közfoglalkoztatott, hanem csak a
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, vagy pedig rehabilitációs
támogatásban részesülő. De viszont látható, hogy rövid távú dolgok is vannak és úgy is
most folyik a jövő évi közfoglalkoztatási program tervezése és hogyha gondoljátok
hogy valamelyik területen szeretnétek új programot indítani, vagy a régiben embert,
akkor érdemes ezzel a lehetőséggel élni. Jelezzétek november 30-ig.
Köszönöm a tájékoztatást. Minden településnek javulni fog a kapcsolata azzal, hogy a
képzőközpontunk átadásra kerül 24-én. Délelőtt kettő program is lesz, lesz egy szakmai
program és lesz az épületnek az átadásával kapcsolatos program.
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a Társulás I. félévi költségvetése
végrehajtásáról
NAPIRNENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök
Varga
Gusztáv elnök: Átadom a szót Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési
irodavezetőnek.
Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Ugyan az Áht. nem teszi
kötelezővé 2015. évtől a féléves beszámolónak a megtárgyalását, én mégis javaslatot
tettem Elnök úrnak, hiszen jó az, hogyha látjuk azt, hogy hogyan is áll egy féléves
gazdálkodás után a társulás. Így szeretném tájékoztatni Önöket a társulás 2015. I. félévi
gazdálkodásainak eredményéről. A 2015. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási
főösszege 1.725.823.000 Ft. A társulás bevételei 318.822.000 Ft, így 18,47 %-ban,
kiadásai 64.681.000 Ft összegben, 3,75 %-ban teljesültek. Ezek a nagyon minimális
számok a „Kulcs egy jobb életért” projekt és a másik három megyei projekt
megvalósításnak az időbeli eltolódásával magyarázhatóak. Sikeresen beindítottuk a
kunágotai orvosi ügyeletet az I. félévben. A gazdálkodási számok ezeket az adatokat is
tartalmazzák. A határozati javaslatot elfogadásra javaslom az előbb említettek szerint.
Azonban szeretném arra a társulás tagjainak a figyelmét felhívni, hogy a tegnap előtt
elkészített kimutatásunk alapján a társulás 10 millió Ft hátralékot mutatott ki a társulási
tagok be nem fizetett tagdíja, belső ellenőrzési hozzájárulása és a havi ügyeleti
hozzájárulásoknak a nem fizetése miatt. Itt ebből a havi ügyelethez kapcsolódóan
3.196.000 Ft a hátralék, csak augusztus hónap végégig. Szeretném megkérni minden
egyes önkormányzatnak a jelenlévő polgármesterét illetve képviselőjét, hogy legyenek
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szívesek ezeket a kifizetések előre venni. Ugyanis ha tovább halmozódik az ügyeleti
hozzájárulások hátraléka, akkor az orvosoknak és a mentőápolóknak nem fogjuk tudni
kifizetni a díjazást. A társulásnak nem áll külön rendelkezésére tartalék ahhoz, hogy
ezeket az összegeket megfinanszírozzuk és a pályázati pénz csak a pályázatra fordítható.
Így szeretném erre kifejezetten felhívni a figyelmet. A belső ellenőrzés kapcsán is
jelentős hátralékok halmozódtak fel. Eddig már minden településen megkezdődött a
belső ellenőrzés. Van olyan társulási határozat, hogy a megkezdés előtt kellene ezeket a
hozzájárulásokat megfizetni. Hiszen itt is folyamatosan kapjuk a számlákat azzal
kapcsolatosan, hogy végzik a belső ellenőrzési tevékenységet.
V a r g a Gusztáv elnök: Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottsági
javaslatot.
P e l l e István Nagykamarás polgármestere: Én is kérek mindenkit, hogy egyenlítse ki
hátralékát. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja
elfogadni a határozati javaslatot.
Varga
Gusztáv elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal,
szavazza meg.
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő)
Tárgya: Költségvetés I. félévi beszámolójának elfogadása
79/2015. (IX. 11.) sz. TT. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Tanácsa a Társulás 2015. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről szóló beszámolót 1.725.823 e Ft összevont
bevételi és kiadási előirányzattal, 318.822 e Ft bevételi
teljesítéssel és 64.681 e Ft kiadási teljesítéssel, valamint
252.996 e Ft záró pénzkészlettel elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv elnök
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kftben való részvétel
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök
V a r g a Gusztáv elnök: Röviden ismerteti az előterjesztést.
Kérem a Pénzügyi Bizottság Elnökét, ismertesse a bizottsági javaslatot.
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P e l l e István Nagykamarás polgármestere: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztésben
foglaltak szerint javasolja elfogadni a határozati javaslatot.
Varga
Gusztáv elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt
határozati javaslattal, szavazza meg.
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő)
Tárgya: Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft-ben való részvétel
80/2015. (IX. 11.) sz. TT. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Tanácsa dönt arról, hogy
1.) részt kíván venni alapító tagként az Európai Uniós
Társadalmi Célú Nonprofit Kft-ben 75 ezer Ft rész
üzletrésszel, melynek forrását a Társulás 2015. évi
költségvetés általános tartalék terhére biztosítja;
2.) a határozat mellékletét képező Társasági szerződés
tervezet rendelkezéseit megismerte és azzal egyetért;
3.) a társulási részüzletrészhez kapcsolódó szavazati jog
gyakorlásával és közös képviseletével teljes
jogkörben meghatalmazza a Dél-Békési Kistérség
Többcélú Társulás Elnökét.
4.) Felhatalmazza az Elnököt, hogy a határozat
mellékletét képező Társasági szerződést aláírja és az
alapítással
kapcsolatosan
minden
szükséges
jognyilatkozatot, intézkedést megtegye.
Határidő: értelem szerint folyamatos
Felelős: Varga Gusztáv elnök
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Társulási Megállapodás módosítása
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök
V a r g a Gusztáv elnök: Röviden ismerteti az előterjesztést.
Kérem a Pénzügyi Bizottság Elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát.
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P e l l e István Nagykamarás polgármestere: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztésben
foglaltak szerint javasolja elfogadni a három határozati javaslatot.
Varga
Gusztáv elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslattal
egyetért, szavazza meg.
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: (A
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő)
Tárgya: Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsági tagok személyében változás
81/2015. (IX. 11.) sz. TT. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Tanácsa a Társulás Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottsága megüresedett tagsági helyeire 2015. november
1. napjától megválasztja:
Tagok:
Magyar Zsolt István polgármester
Szél Adrián külsős tag
A bizottság külsős tagját 30.000. Ft tiszteletdíj illeti meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv elnök
Varga
meg.

Gusztáv elnök: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő)
Tárgya: Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottságba Bontovics Krisztián külsős
tag megválasztása
82/2015. (IX. 11.) sz. TT. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Tanácsa a Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási
Bizottsága megüresedett tagsági helyére 2015. november
1. napjától megválasztja:
Tagok:
Bontovics Krisztián külsős tag
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A bizottság külsős tagját 30.000. Ft tiszteletdíj illeti meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv elnök
Varga
meg.

Gusztáv elnök: Kérem, aki a 3. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő)
Tárgya: Társulási megállapodás módosítása
83/2015. (IX. 11.) sz. TT. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Tanácsa az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja
a tagtelepülések Képviselő-testületeinek
„Határozati javaslat:
……………. Városi/Községi Önkormányzat Képviselőtestülete módosítani kívánja a Dél-Békési Kistérség
Többcélú Társulása Társulási megállapodását 2015.
november 1. napjával a határozat mellékletét képező
tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás
aláírására.
Határidő: 2015. október 15.
Felelős:……………. polgármester”
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás módosítás
nyilvántartásba vételével kapcsolatosan szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Varga Gusztáv elnök
V a r g a
Gusztáv elnök: Egy korábbi ülésünkön az úgynevezett TT EKG
készülékekkel kapcsolatban volt nálunk egy tájékoztató előadás. Ennek kapcsán mi úgy
döntöttünk, hogy a Társulási Tanács támogatja, hogy ebben részt vegyenek a
települések háziorvosai. Mi minden háziorvost megkerestünk levélben, felajánlottuk a
segítségünket.
Átadom a szót Majorné Balla Ildikó főtanácsos asszonynak.
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Majorné
Balla Ildikó főtanácsos: Amikor a tájékoztatás megtörtént utána emailben valamint telefonon is a térség háziorvosai, kivéve a gyermekorvosok, mert ők
nem érintettek ebben a TT EKG rendszerben, megkeresésre kerültek. Magáról a
rendszerről a társulási ülésen szóróanyagot biztosított a szolgáltató, amit szintén a
háziorvosoknak kiküldtünk, illetve a pályázati adatlapokat is. 5 háziorvos, 7 körzettel,
mert van, aki kettő körzetet lát el, küldte vissza a pályázati anyagát és vállalkozott erre,
hogy ezt a rendszerbe bekapcsolódik és ezt a készüléket megpályázza. A kunágotai
ügyelet esetében folyamatban ennek a rendszer használatának a tisztázása, mert egy
ügyeleti ellátásnál úgymond nem szabályozható az, hogy mennyi az ellátotti szám. Havi
szinten a 20-30 EKG biztosítása szükséges ahhoz, hogy a társulási tanácsra
költségtérítés ne háruljon a szolgáltató felé, hogy ingyenes legyen maga a rendszer
igénybe vétele.
Kevermes, Dombiratos, Végegyháza és Kaszaper is bekapcsolódott, Mezőhegyesről egy
körzet illetve Mezőkovácsházáról egy körzet kapcsolódott be, hogyha alkalmuk lesz
esetleg a többi körzet praktizáló háziorvosaival találkozni és esetleg szóban
megerősíteni, vagy szót váltani erről, segítené a munkájukat, könnyebbé tenné a
háziorvosoknak. Ez a rendszer azt szolgálná, hogy időben szem elé kerüljenek azok a
betegek, akiknek szív vagy keringési problémája lenne. Nem zárult le a pályázat, aki
még igényelné, felveheti velünk a kapcsolatot. A gyakorlati bemutatást
Mezőkovácsházán szeretnénk.
V a r g a Gusztáv elnök: Még egyszer írunk azoknak a háziorvosoknak, akik nem
jelezték, hogy két héten belül jelentkezhetnek.
VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések
Varga

Gusztáv elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek bejelentése?

Mivel a Tanács napirendjén több tárgyalandó előterjesztés nem szerepel, és bejelentés
sem hangzott el, az ülést 10 óra 57 perckor bezárom.

K.m.f.

Varga Gusztáv
elnök

Árgyelán Elvira
jkv. hitelesítő

