
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. október 9-i  
rendkívüli nyilvános    üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 
     Szendrő, Hősök tere 1. 
 
 

J e l e n   v a n n a k 
 

 
Tomorszki István alpolgármester, Hudák József,Joó László, Jósvay István, Kalász 
László, Paszternák József János képviselők. 
 
Távolmaradását bejelentette: Szaniszló János  polgármester 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartamán:  
 
dr. Istenes Ibolya aljegyző 
 
Tomorszki István alpolgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő 
képviselőből 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 
1./  Megállapodás járási hivatalok kialakításáról  
 

Előadó:  dr. Istenes Ibolya aljegyző 
 
2./ Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához     
     való csatlakozásról  
 

Előadó:  dr. Istenes Ibolya aljegyző 
 

3./ Indítványok, javaslatok 
 
Képviselőtestület a javasolt napirendeket 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja.  
 
 
 
 
 
 
 



1./  N a p i r e n d 
Képviselőtestület 1. napirend keretében a járási hivatalok kialakítására vonatkozó 
megállapodásról dönt. 
 
dr. Istenes Ibolya aljegyző 
 
Részletesen ismerteti a Borsod- Abaúj – Zemplén Megyei Kormányhivatal járási 
hivatalok kialakítása tárgyában küldött IV-B-05/55-328/2012. számú levelét.  
 
Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy 2012. október 8. napján szakmai 
értekezleten vett rész a B.A.Z.. Megyei Kormányhivatalban, melyen dr. Lukács Irén 
főigazgató asszony tájékoztatta az edelényi járáshoz tartozó települések jegyzőit a  
járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról 
szóló  2012. évi XCIII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 218/2012. (VIII. 
13.) Kormányrendeletből eredő feladataikról és azok határidőiről. 
Az említett jogszabályok alapján a kormányhivatal és a település polgármestere 
2012. október 31. napjáig együttműködési megállapodást ír alá az ingyenes 
használatba kerülő vagyonelemek, valamint a járási hivatalokba kerülő 
foglalkoztatottak tekintetében. 
A kormányhivatal törvényességi főosztálya elkészítette a tárggyal kapcsolatos 
előterjesztést, valamint megállapodás tervezetet, melyet a képviselőtestület tagjai 
írásban megkaptak /előterjesztés jelen jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi./ 
Kéri az előterjesztés megtárgyalását. 
 
Tomorszki István alpolgármester 
 
A járások kialakítását gondos előkészítő munka előzte meg, a jóváhagyandó 
együttműködési megállapodás szövegét lényegében jogszabály határozta meg és az 
előterjesztést a kormányhivatal szakemberei fogalmazták meg javasolja a határozati 
javaslat előterjesztett formában történő jóváhagyását. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett 
meghozza az alábbi határozatot.  

 
120/ÖT. 2012.  /X. 09./ sz. Határozat 

 
Tárgy: A járási hivatalok kialakításáról 

 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a járási hivatal 
kialakításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a járási hivatalokról 
szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet alapján elkészített, - az 
előterjesztés mellékletét képező – „Megállapodás a járási (fővárosi 
kerületi) hivatalok kialakításához „ megnevezésű megállapodást 
jóváhagyja.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás határidőben történő 
aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 



2./ Napirend 
 
A Képviselőtestület a 2. napirend keretében a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást tárgyalja.  
 
dr. Istenes Ibolya aljegyző 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy idén ismét kiírásra került 2013. évre vonatkozóan a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat.  A pályázati 
felhívás értelmében - az előző évnek megfelelően - az Önkormányzat csatlakozhat 
az ösztöndíjrendszerhez.  
 
A program célja, hogy az esélyteremtés érdekében segítséget nyújtson a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló továbbtanulóknak a felsőoktatásban való 
részvételhez. 
 
A Képviselőtestületnek döntenie kell, hogy csatlakozik-e 2013. évre vonatkozóan a 
Bursa Hungarica Ösztöndíj-rendszerhez, illetve meg kell határozni a támogatott 
tanulók számát és a támogatás összegét. Az általános szerződési feltételek szerint 
összeállított pályázati felhívást 2012. október 26-ig kell a Testületnek kiírnia.  
 
Amennyiben a Képviselőtestület a csatlakozik a 2013-as pályázati fordulóhoz, úgy a 
hallgatók 2012. november 23-ig nyújthatják be kérelmüket, melyet a Testületnek  
2012. december 17-ig kell elbírálnia. 
 
A Képviselőtestületnek döntenie kell, hogy csatlakozik-e 2013. évre vonatkozóan a 
Bursa Hungarica Ösztöndíj-rendszerhez, amennyibe igen, úgy meg kell határozni a 
támogatott tanulók számát és a támogatás összegét.  
 
Tomorszki István alpolgármester 
 
Mint a képviselőtestület tagjai előtt is ismeretes, az önkormányzat elkövetkezendő 
időszakra vonatkozó költségvetése meglehetősen bizonytalan. Véleménye, hogy 
jelen helyzetben az önkormányzat ne vállaljon ilyen jellegű kötelezettséget, mert 
előfordulhat, hogy nem tudják biztosítani a szükséges pénzügy fedezetet.  
Keressenek alternatív megoldást a támogatásra, amennyiben lesz rá forrás. 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójából való esetleges 
kimaradás természetesen nem vonatkozik a következő évre és a 2012. évi fordulóval 
kapcsolatos pénzügyi kötelezettségekre.  
Javasolja tehát a képviselőtestület számára, hogy az önkormányzat ne csatlakozzon 
a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához, valamint azt, hogy 
igyekezzenek forrást elkülöníteni annak érdekében, hogy a képviselőtestület saját 
hatáskörben, valamilyen más jogcímen nyújtson támogatást a hallgatók számára. 
 
Képviselőtestület 6 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 
 
 
 



  121/ÖT. 2012. /X.09./ sz. Határozat 
 
  Tárgy:   Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 
      2013. évi fordulójához történő csatlakozás  
 

Szendrő Város Önkormányzata megismerte a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati 
fordulójához történő csatlakozás feltételeit és a bizonytalan pénzügyi 
helyzetre hivatkozva úgy dönt, hogy az ösztöndíjrendszer 2013. évi 
fordulójához nem csatlakozik. 
 
A képviselőtestület fenntartja annak lehetőségét, hogy felsőfokú 
tanulmányaikat folytató hallgatók számára – pénzügyi fedezet 
rendelkezésre állása esetén - egyéb formában igyekszik támogatást 
biztosítani. 

 
  Felelős:   polgármester   
  Határidő: értelemszerűen 
 
 
 
Mivel több napirend, hozzászólás nem volt Tomorszki István alpolgármester 
megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 

A jegyző távollétében: 
 
 

Tomorszki István          dr. Istenes Ibolya   
    alpolgármester                aljegyző 
 

 
 


