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Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. október 31-i   
n y i l v á n o s    üléséről. 
 
Az ülés helye:  Közösségi Ház Díszterme Szendrő, Fő utca16. 
 
 

J e l e n   v a n n a k 
 

 
Szaniszló János  polgármester, Tomorszki István alpolgármester, Hudák József, Joó 
László, Jósvay István, Kalász László, Paszternák József János képviselők. 
 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartamán:  
 
dr. Istenes Ibolya aljegyző 
Liptákné Spisák Beáta Közművelődési Központ vezető 
Kósa Noémi Művészetoktatási Intézmény igazgatóhelyettes 
Rescsánszki Béláné  óvodavezető 
Almásiné Farkas Mónika GAMESZ pénzügyi vezető 
 
Szaniszló János polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő 
képviselőből 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 
1./  Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása 
 

Előadó: dr. Istenes Ibolya, intézményvezető 
 
2./ Jegyzői álláspályázat kiírása 
  

Előadó:  Szaniszló János polgármester 
 
3./ Indítványok, javaslatok 
 
Képviselőtestület a javasolt napirendeket 7 igen szavazattal  egyhangúan elfogadja.  
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1./  N a p i r e n d 
 
Képviselőtestület az 1. napirend keretében az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
alapító okiratának módosítását tárgyalja.  
 
dr. Istenes Ibolya aljegyző 
 
Utal rá, hogy az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát a 
Képviselőtestület 2012. augusztus 29-i ülésén módosította, melyet - a változások 
törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése érdekében- Magyar 
Államkincstárnak megküldtek. Az Államkincstár hiánypótlási felhívással élt, és az 
abban foglalt pontok módosításai képviselőtestületi döntést igényelnek.  
Ismerteti a hiánypótlási felhívásban foglalt főbb észrevételeket.  
 
Kéri, a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az alapító okirat – a MÁK hiánypótlási 
felhívásának megfelelően elkészített – ismételt módosítását az írásos 
előterjesztésnek megfelelően fogadják el.  
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 

122/ÖT. 2012. /X. 31./ sz. Határozat 
 

Tárgy: Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának 
 módosítása 
 
Szendrő város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény  /3752 Szendrő Petőfi tér 1-3./  alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:  
 
1. Az alapító okirat bevezető rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak: 
 
Ezen egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapító okirat hatályba lépésének napja a 
törzskönyvi nyilvántartásba vétel dátuma. 
 
2. Az alapító okirat 2. pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
 
Székhelyen működő zeneművészeti ág tanszakai: 
 
27/1998. (VI. 10.) 
MKM rendelet 
szerint 

3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott 2. számú melléklet 
alapján 

Tanszakok: 
előképző, furulya, 
fuvola, klarinét, 
trombita, harsona, 
tuba, ütő, 
szintetizátor, 
szaxofon, tenorkürt, 
baritonkürt, 
hegedű, gitár, 
zongora, szolfézs, 
zeneelmélet, 
zenetörténet-
zeneirodalom, 

Tanszakok és tantárgyak: 
Klasszikus zene: 
Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, 
Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, harsona-tenorkürt-
baritonkürt, tuba, 
Akkordikus tanszak tantárgyai: ütő, 
Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora,  
Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, 
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, 
zenetörténet-zeneirodalom, 
Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar 
Elektroakusztikus zene: 
Billentyűs tanszak tantárgyai: klasszikus szintetizátor, 
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kamarazene, 
zenekar. 

szintetizátor-keyboard 
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, 
zenetörténet-zeneirodalom, 
Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene 

Székhelyen működő táncművészeti ág tanszakai: 
27/1998. (VI. 10.) 
MKM rendelet 
szerint 

3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott 2. számú melléklet 
alapján 

Tanszakok: 
néptánc 

Néptánc tanszak tantárgyai: 
népi játék, néptánc, folklórismeret, tánctörténet, népzenei 
alapismeretek, táncjelírás-olvasás 

 
Székhelyen működő képző- és iparművészeti ág tanszakai: 

 
27/1998. (VI. 10.) 
MKM rendelet 
szerint 

3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott 2. számú melléklet 
alapján 

Tanszakok: 
kézművesség. 

Tanszakok és tantárgyak: 
Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. 
alapfokú évfolyam): vizuális alapozó gyakorlatok, grafika és 
festészet alapjai, vizuális alkotó gyakorlat, 
Környezet– és kézműves kultúra tanszak (a 4. alapfokú 
évfolyamtól): Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat, 
vizuális alkotó gyakorlat, népművészet, művészettörténet 

 
A táblázatokban szereplő, a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 1. sz. melléklete szerint - a 
3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatálybalépését megelőzően - folytatott képzések 
felmenő rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a tanulmányaikat már megkezdett 
tanulók azt legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni. 2011. szeptember 1-jétől 
párhuzamosan és felmenő rendszerben a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott 2. 
melléklet által meghatározott tanszakok és tantárgyak oktatása folyik. 

 
3. Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul, illetve egészül ki: 

 
3. Telephelyei:  

 
Többcélú Közoktatási Intézmény Általános Iskola  
(3754 Szalonna, Petőfi út 26.)  

 
Telephelyen működő zeneművészeti ág tanszakai: 
27/1998. (VI. 10.) 
MKM rendelet 
szerint 

3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott 2. számú melléklet 
alapján 

Tanszakok: 
előképző, 
szintetizátor, 
szolfézs, 
kamarazene 

Tanszakok és tantárgyak: 
Elektroakusztikus zene: 
Billentyűs tanszak tantárgyai: klasszikus szintetizátor, 
szintetizátor-keyboard 
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, 
zenetörténet-zeneirodalom, 
Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene 

 
Telephelyen működő táncművészeti ág tanszakai: 
27/1998. (VI. 10.) 
MKM rendelet 

3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott 2. számú melléklet 
alapján 
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szerint 
Tanszakok: 
néptánc 

Néptánc tanszak tantárgyai: 
népi játék, néptánc, folklórismeret, tánctörténet, népzenei 
alapismeretek, táncjelírás-olvasás 

 
 
 

Telephelyen működő képző- és iparművészeti ág tanszakai: 
27/1998. (VI. 10.) 
MKM rendelet 
szerint 

3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott 2. számú melléklet 
alapján 

Tanszakok: 
kézművesség. 

Tanszakok és tantárgyak: 
Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. 
alapfokú évfolyam): vizuális alapozó gyakorlatok, grafika és 
festészet alapjai, vizuális alkotó gyakorlat, 
Környezet– és kézműves kultúra tanszak (a 4. alapfokú 
évfolyamtól): Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat, 
vizuális alkotó gyakorlat, népművészet, művészettörténet 

 
Bódvaszilasi Általános Iskola Stépán Ilona Tagintézménye  
(3756 Perkupa, Kossuth L út 14.) 
2011. aug. 31-én 84/ÖT. 2011. /VIII. 31:/ sz. határozattal módosításra került 
 
Telephelyen működő képző- és iparművészeti ág tanszakai: 
27/1998. (VI. 10.) 
MKM rendelet 
szerint 

3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott 2. számú melléklet 
alapján 

Tanszakok: 
kézművesség. 

Tanszakok és tantárgyak: 
Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. 
alapfokú évfolyam): vizuális alapozó gyakorlatok, grafika és 
festészet alapjai, vizuális alkotó gyakorlat, 
Környezet– és kézműves kultúra tanszak (a 4. alapfokú 
évfolyamtól): Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat, 
vizuális alkotó gyakorlat, népművészet, művészettörténet 

 
„Napköziotthonos Óvoda és Általános Iskola” törlésre kerül, helyette:  
Szendrőládi Általános Iskola 
(3751 Szendrőlád, Völgy út 3.) 
 
Telephelyen működő zeneművészeti ág tanszakai: 
27/1998. (VI. 10.) 
MKM rendelet 
szerint 

3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott 2. számú melléklet 
alapján 

Tanszakok: 
előképző, furulya, 
szolfézs, 
kamarazene. 

Tanszakok és tantárgyak: 
Klasszikus zene: 
Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya,  
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, 
zenetörténet-zeneirodalom, 
Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene. 

 
Telephelyen működő táncművészeti ág tanszakai: 
27/1998. (VI. 10.) 
MKM rendelet 
szerint 

3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott 2. számú melléklet 
alapján 
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Tanszakok: 
néptánc 

Néptánc tanszak tantárgyai: 
népi játék, néptánc, folklórismeret, tánctörténet, népzenei 
alapismeretek, táncjelírás-olvasás 

 
 
 
 
+ 

Béres Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 
(3821 Krasznokvajda, Béke út 12.) 
 
Telephelyen működő zeneművészeti ág tanszakai: 
27/1998. (VI. 10.) 
MKM rendelet 
szerint 

3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott 2. számú melléklet 
alapján 

Tanszakok: 
előképző, furulya, 
zongora, szolfézs, 
kamarazene. 

Tanszakok és tantárgyak: 
Klasszikus zene: 
Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya,  
Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora,  
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, 
zenetörténet-zeneirodalom, 
Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene. 

 
      Bódvaszilasi Körzeti Általános Iskola 

(3763 Bódvaszilas, Petőfi Sándor út 10.) 
 
Telephelyen működő zeneművészeti ág tanszakai: 
27/1998. (VI. 10.) 
MKM rendelet 
szerint 

3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott 2. számú melléklet 
alapján 

Tanszakok: 
előképző, 
szintetizátor, 
szolfézs, 
kamarazene 

Tanszakok és tantárgyak: 
Elektroakusztikus zene: 
Billentyűs tanszak tantárgyai: klasszikus szintetizátor, 
szintetizátor-keyboard 
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, 
zenetörténet-zeneirodalom, 
Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene 

 
Telephelyen működő táncművészeti ág tanszakai: 
27/1998. (VI. 10.) 
MKM rendelet 
szerint 

3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott 2. számú melléklet 
alapján 

Tanszakok: 
néptánc 

Néptánc tanszak tantárgyai: 
népi játék, néptánc, folklórismeret, tánctörténet, népzenei 
alapismeretek, táncjelírás-olvasás 

 
Telephelyen működő képző- és iparművészeti ág tanszakai: 
27/1998. (VI. 10.) 
MKM rendelet 
szerint 

3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott 2. számú melléklet 
alapján 

Tanszakok: 
kézművesség. 

Tanszakok és tantárgyak: 
Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. 
alapfokú évfolyam): vizuális alapozó gyakorlatok, grafika és 
festészet alapjai, vizuális alkotó gyakorlat, 
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Környezet– és kézműves kultúra tanszak (a 4. alapfokú 
évfolyamtól): Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat, 
vizuális alkotó gyakorlat, népművészet, művészettörténet 

 
4. Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
„85203  Alapfokú művészetoktatás” törlésre kerül, helyette „Közoktatási intézmény” 

 
5. Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul, illetve egészül ki: 

 
„Alaptevékenységeinek szakfeladat rend szerinti besorolása:” törlésre kerül, helyette:  
Az intézmény alaptevékenységének jellege szerint: közszolgáltató költségvetési 
szerv 
Az intézmény feladata és alaptevékenysége: 
 
TEÁOR szám: 85.20 Alapfokú oktatás 
Alapvető szakágazat: 852.020 Alapfokú művészetoktatás 
Ellátandó alaptevékenysége szakfeladat száma és megnevezése: 
 
„2010. január 1-től:” törlésre kerül 
 

„85203 Alapfokú művészetoktatás” törlésre kerül 
 

„Tanszakok: előképző, furulya, fuvola, klarinét, trombita, harsona, tuba, ütő, szintetizátor, 
szaxofon, tenorkürt, baritonkürt, hegedű, gitár, zongora, szolfézs, magánének, 
zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, kamarazene, zenekar.” törlésre kerül. 

 
  „Táncművészeti ág:  
  Tanszakok: balett, modern- kortárstánc, néptánc, társastánc 
  Képző- és iparművészeti ág: 
  Tanszakok: grafika, festészet, kézművesség.” törlésre kerül 
 

„A 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 1. sz. melléklete szerint - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI 
rendelet hatálybalépését megelőzően - folytatott képzések felmenő rendszerben 
folytathatók, oly módon, hogy a tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbb a 
2026/2027. tanévig be tudják fejezni. 2011. szeptember 1-jétől párhuzamosan és 
felmenő rendszerben a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott 2. melléklet alapján: 
 

Zeneművészeti ágban: 
Tanszakok és tantárgyak: 
Klasszikus zene: 
Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, 
Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba, 
Akkordikus tanszak tantárgyai: ütő, 
Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora,  
Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, 
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zenetörténet-
zeneirodalom, 
Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar 
Elektroakusztikus zene: 
Billentyűs tanszak tantárgyai: klasszikus szintetizátor, szintetizátor-keyboard 
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zenetörténet-
zeneirodalom, 
Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene 
Táncművészeti ágban: 
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Néptánc tanszak tantárgyai: 
népi játék, néptánc, folklórismeret, tánctörténet, népzenei alapismeretek, táncjelírás-
olvasás 
Képző- és iparművészeti ág: 
Tanszakok és tantárgyak: 
Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam): 
vizuális alapozó gyakorlatok, grafika és festészet alapjai, vizuális alkotó gyakorlat, 
Környezet– és kézműves kultúra tanszak (a 4. alapfokú évfolyamtól): Környezet– és 
kézműves kultúra műhelygyakorlat, vizuális alkotó gyakorlat, népművészet, 
művészettörténet” törlésre kerül. 

 
6. Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
„jogkör szerinti” törlésre kerül 

 
Felelős:  polgármester, aljegyző 
Határidő: értelemszerűen 
 

 
 
2 .  Nap ire nd   
 
A képviselőtestület a 2. napirend keretében a jegyzői munkakör betöltésére 
vonatkozó pályázati kiírást tárgyalja. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Mint ismeretes, a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i zárt ülésén a jegyzői állás 
betöltésére kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánította és új pályázat 
meghirdetéséről döntött.  
 
Ismerteti a jegyzői pályázati kiírás tervezetét, megjegyzi, hogy az a jelenlegi 
ismeretek és szervezeti egységeknek megfelelően lett megfogalmazva.  
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem volt, kéri a pályázati felhívás 
előterjesztett formában történő elfogadását.  
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot:  
 

123/ÖT.2012.(X.31.) sz. Határozat 
 
Tárgy: Jegyzői munkakör betöltésére pályázati kiírás 

 
A közszolgálati jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
 
A foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre 
szól. 
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A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj- Zemplén Megye, 3752 Szendrő, 
Hősök tere 1. 
 
Ellátandó feladatok: 
Szendrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának vezetése, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és más jogszabályok által a 
jegyző feladat – és hatáskörébe utalt tevékenységek ellátása. 
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és más jogszabályok 
által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt tevékenységek ellátása. 
 
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szerezeti egységek 
megnevezése: 
Építéshatóság, Gyámhivatal, Okmányiroda, Pénzügyi Iroda, Szociális 
Igazgatási Iroda 
 
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 28 
 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
 
Pályázati feltételek:  

- magyar állampolgárság 
- cselekvőképesség 
- büntetlen előélet 
- igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy 

okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel, és - jogi vagy 
közigazgatási szakvizsgával, vagy az OKV elnöksége által a teljes körűen 
közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott 
mentesítéssel rendelkezik,  

-  legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- legalább 1-3 év vezetői tapasztalat 
- B kategóriás jogosítvány 
- idegen nyelv ismerete 

 
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások 

 Szakmai önéletrajz 
 a végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata 
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
 szakmai gyakorlatról hiteles igazolás 
 a jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetési elképzelések 
 nyilatkozat, hogy a benyújtott pályázatokat a képviselőtestület tagjai 

megismerhetik 
 nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat megtételét vállalja 
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A munkakör betölthetőségének időpontja:  
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012.november 20. 
 
Pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 30. 
 
Pályázat elbírálásának rendje: 
A pályázatokat Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete zárt 
képviselőtestületi ülés keretében bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja 
magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.  
 
A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, vagy személyesen 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete címére történő 
benyújtásával (3752 Szendrő, Hősök tere 1.) valamint az Sz. 188/2012. 
pályázati azonosítószám, valamint a munkakör megnevezésének (Jegyző) 
feltüntetésével. 
  
A pályázattal kapcsolatos információ a Polgármesteri Hivatal Szervezési és 
Titkársági Irodáján, a 48/560-506-os telefonszámon kérhető. 

 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
- Közigazgatási állásportál (www.kozigallas.gov.hu) , 2012. november 10. 
- Szendrő város honlapja (www.szendro.hu)  2012. november 10. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. november 10. 
 
 

Indítványok, javaslatok 
 
- Közös önkormányzati hivatalok létrehozásával kapcsolatos jelzés Szuhogy 

község részéről 
 
Tomorszki István alpolgármester 
 
A közigazgatás 2013. január 1-jével kezdődő átszervezéssel kapcsolatosan 
elmondja a Képviselőtestületnek, hogy Szuhogy Község Polgármestere informálisan 
jelezte az  ottani önkormányzat Szendrőhöz történő csatlakozási szándékát. Továbbá 
a polgármester érdeklődött  Szendrő Város Képviselőtestületének ezzel kapcsolatos 
álláspontjáról, azaz, látnak –e erre lehetőséget. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Utal rá, hogy a Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete korábbi 
testületi ülések egyikén kifejezte azon szándékát, hogy a hozzá 2013. január 1-jétől 
csatlakozni kívánó önkormányzatokat fogadja.  
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A polgármester a továbbiakban a Szuhogyi és Szendrői Polgármesteri Hivatal 
várható létszámára vonatkozóan tesz megállapításokat, valamint tájékoztatást nyújt a 
közös önkormányzati hivatalok kialakításával kapcsolatos aktuális információkról, 
fejleményekről, illetve a jelenleg ismert határidőkről.  
Javasolja a képviselőtestület számára, hogy a jövőbeli – csatlakozási szándékot jelző 
- hivatalos megkeresésekről csak pontos információk ismeretében döntsenek. 
 
A képviselőtestület a tájékoztatást egyhangúan tudomásul veszi, valamint a 
javaslattal egyhangúan egyetért. 
 
- Önkormányzati adósságállomány konszolidációjával kapcsolatos kérdés 

 
Paszternák József János képviselő 
 
Érdeklődik, hogy Polgármester Úr milyen információval rendelkezik az 
önkormányzatok adósságállományának konszolidációjával kapcsolatosan. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Válaszában elmondja az tudomása szerint az adósságállomány átvállalásának 
részleteit november 7-én fogja tárgyalni az Országgyűlés.  
A továbbiakban összefoglalja az általa ismert részleteket, információkat. 
 
A képviselőtestület a tájékoztatást egyhangúan tudomásul vette. 
 
- Járási biztosi megbízással kapcsolatos bejelentés 

 
Szaniszló János polgármester 
 
Bejelentési kötelezettségének eleget téve, ezúton tájékoztatja  elsősorban a Tisztelt 
Lakosságot, hogy Demeter Ervin, a Borsod – Abaúj- Zemplén Megyei 
Kormányhivatal kormánymegbízottja - még nem meghatározott időponttól - felkérte a 
leendő Kazincbarcikai Járás járási biztosi feladatainak ellátására.  
A következő 1,5 – 2 hónapban ún. járási biztosok fogják a járási hivatalok felállását 
szervezni, státuszuk 2013. január 1-jétől járási hivatalvezetővé alakul át. A megbízás 
jelenleg a felterjesztés időszakában van, melynek – közigazgatási államtitkár általi - 
elfogadása még várat magára.  Tudni kell, hogy a járási biztos kormánytisztviselői 
státuszt jelent, így a választott tisztségről le kell mondania az összeférhetetlenség 
keletkezésétől számított 30 napon belül. Ez azt jelenti, hogy a járási biztosi megbízás 
kézhez vétele után Szendrő Város Polgármesteri tisztségéről írásban le fog mondani.  
Az önkormányzatnak ettől függetlenül működni kell, a jelenlegi szabályok szerint a 
mindenkori alpolgármester veszi át az operatív irányítást. Valamint az 
összeférhetetlenségi időszak alatt kell a különböző adminisztrációs teendőket 
elvégezni – aláírás bejelentés stb. 
 
Mindezt azért jelentette be így, mert nem kiszámítható, hogy mikor kerül sor a 
lemondásra. Első szándék szerint november 1-jével történő megbízás volt tervezve, 
ez most biztos nem fog megtörténni, minden a felterjesztéstől függ.Addig hivatalosan 
és jogszerűen ő látja el a város polgármesteri teendőit, amíg ez a felterjesztés nem 
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teszi kötelezővé a lemondását. Ha ez megtörténik, írásban és nyilvánosan is be fogja 
jelenteni lemondását. 
 
Megjegyzi, hogy majdani munkaköre biztosítja azt a lehetőséget, hogy a különböző 
elkezdett munkákat – beruházások, pályázatok - külső személyként is megpróbálja 
majd segíteni. 
Ehhez hozzátartozik, hogy a lemondástól számított 4 hónapon belül időközi 
választást szükséges tartani a polgármesteri tisztség betöltésére. 
A hivatalos lemondás alkalmával nyilván megköszöni azt a munkát, melyet együtt 
végzett intézményvezetőkkel is és értékelik az együtt töltött időket. 
Ezen tényeket kívánta ismertetni a város lakosságával annak érdekében, hogy első 
kézből értesüljenek a várható változásokról. 
 
- Vasúti menetjegy kiadás megszüntetésével kapcsolatos kérés 

 
Paszternák József János polgármester 
 
Értesült arról, hogy a MÁV Zrt. meg kívánja szüntetni többek között a szendrői 
vasútállomáson is a menetjegy árusítást. Ennek hátránya, hogy az utasok nem 
fognak tudni menet - illetve hely jegyet váltani előre. 
Ezzel kapcsolatosan kéri a Polgármester úr intézkedését. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Tájékoztatásában elmondja, hogy nemcsak a szendrői hanem a Bódva-völgye 
összes vasútállomásán meg akarják szüntetni a jegykiadást. Továbbá jelzi, hogy 
felvette a kapcsolatot az illetékesekkel tárgyalás céljából, melyre hamarosan sor 
kerül. 
 
Mivel több napirend, hozzászólás nem volt, Szaniszló János polgármester 
megköszönte a megjelenést, majd az ülést bezárta.  
 

 
 

k.m.f. 
 

       Jegyző távollétében: 
 
 
Szaniszló János            dr. Istenes Ibolya  
  polgármester          aljegyző 

 
 
 


