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Rónavölgyi Endréné polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a 17 képviselőből 13 jelen van, a testület határozatképes, az ülést
megnyitja. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítője Danyi László legyen.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás elfogadja a javaslatot, és az alábbi
határozatot hozza:
161/2008. (X. 7.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztása
Szerencs Város Képviselő-testülete a 2008. október 7-i rendkívüli üléséről készülő
jegyzőkönyv hitelesítőjévé Danyi László képviselőt választja meg.
Rónavölgyi Endréné javaslatot tesz az ülés napirendjére, mely megegyezik a meghívóban
közölttel: A Térségi Integrált Szakképzési Központtal kapcsolatos kérdések megtárgyalása.
Más javaslat hiányában szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a napirendet, és az alábbi
határozatot hozza:
162/2008. (X. 7.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: napirend elfogadása
Szerencs Város Képviselő-testülete a 2008. október 7-i rendkívüli ülésének napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:

A Térségi Integrált Szakképzési Központtal kapcsolatos kérdések megtárgyalása
Előadó: Rónavölgyi Endréné polgármester
Tárgyalja: Ügyrendi és Oktatási Bizottság

A Térségi Integrált Szakképzési Központtal kapcsolatos kérdések megtárgyalása
Rónavölgyi Endréné átadja a szót az előterjesztés készítőjének.
Dr. Gadóczi Bertalan aljegyző nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az írásos
előterjesztéshez. A képviselő-testület megkapta mind a Társulási Szerződést, mind pedig az
alapító okiratát a Zempléni TISZK-nek.
Rónavölgyi Endréné: Korábban a város önkormányzata döntött TISZK-hez történő
csatlakozás ügyében. Alapvetően és kizárólag szakmai és pénzügyi szempontok alapján
történt a döntés. A Zempléni TISZK létrejöttével, illetve azt megelőzően egy kétkörös
pályázaton vett részt a Zempléni TISZK, ezen eredményesen szerepelt. Így 400 millió forint
pályázati támogatáshoz juthat abban az esetben, ha a pályázatban szereplő önkormányzatok
részt vesznek ennek a pályázatnak a megvalósításában. Két válasza lehet az
önkormányzatnak. Az egyik, hogy tartják magukat a korábbi döntéshez, a másik válasz az
lehet, hogy felelősséget érezve a megye oktatásügye iránt, a Zempléni TISZK működéséért és
aziránt, hogy a 400 millió forint a megyében maradjon, megváltoztatják döntésüket ezen
szakmai indokok alapján. Történt egy egyeztetés a megyei közgyűlés elnökével, aki azt az
ígéretet tette, hogy ugyanolyan feltételek maradnak, mint a korábbi döntésüknél: a
szakképzési alap 95%-a visszajut az adott intézményhez, és minden Szerencset érintő
oktatásügyi kérdésben a közgyűlés elnöke és a város polgármestere minden esetben egyeztet.
Úgy gondolja, hogy semmilyen érdeksérelem nem éri a várost, ugyanakkor a Zempléni
TISZK esetében a 400 millió forint felhasználásra kerülhet. Az, hogy mennyi jut ebből a
városnak, az még nincs tételesen lebontva, de előrevetíti a későbbi fejlesztések, tárgyi,
személyi feltételek biztosításának lehetőségét.
Dr. Gál András: Az Ügyrendi és Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést. A bizottság
szerint úgy járnak jobban szakmai alapon, ha a Zempléni TISZK-hez tartoznak, hiszen itt 5%kal nagyobb a visszatérítés aránya. Mint pályázatban résztvevő tagok, több mint 40 millió
forintban részesülnek ebből a támogatásból, és azt is figyelembe vették, hogy a környező
településekkel történő kapcsolatok ápolásában jó lehetőséget biztosít. A bizottság reményét
fejezi ki, hogy alelnök úr segítségével rendbe tudnák tenni, illetve be tudnák fejezni a
tornacsarnok építését. Biztos abban, hogy erre a célra el lehetne különíteni 30 millió forintot.
A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Rónavölgyi Endréné észrevétel, kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az
előterjesztést.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
163/2008. (X. 7.) Öt.
Határozat
Tárgy: Zempléni TISZK alapítása
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Szerencs Város Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, s az alábbi
döntést hozza:
A 165/2007. (XII. 13.) határozata alapján úgy határoz, hogy 2008. szeptember 1-jei hatállyal
alapítóként részt vesz a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulásban (továbbiakban Zempléni
TISZK).
Képviselő-testület kijelenti, hogy a Zempléni TISZK Társulási Tanácsa által eddig meghozott
döntéseket tudomásul veszi, magára nézve érvényüket, valamint a Zempléni TISZK-et
létrehozó Társulási Megállapodást és Alapító Okiratot elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt e dokumentumok aláírására.
Egyidejűleg a 135/2008. (VIII. 21.) határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
jegyző
Rónavölgyi Endréné megköszöni a képviselők munkáját, s tájékoztatja őket, hogy a
képviselő-testület következő, munkaterv szerinti ülésének időpontja 2008. október 30. Az
ülést bezárja.
K.m.f.

dr. Bíró László
címzetes főjegyző

Rónavölgyi Endréné
polgármester

Danyi László
jegyzőkönyv-hitelesítő
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