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Parád Nagyközség Önkormányzatának 

5/2016. számú határozata: 

Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 nem 

szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi írásba foglalt fegyelmi határozatot: 

Mudriczki József polgármestert (aki, született: Eger, 1968. április 08. anyja neve: Szakács 

Erzsébet, lakik: 3240-Parád, Kossúth Lajos út 153.) a tisztségéből eredő kötelezettségei vétkes 

megszegése miatt a 2011. évi CXCIX. törvény 225/E § (2) a / pontjában meghatározott 

m e g r o v á s  

fegyelmi büntetésben részesíti. 

A határozat ellen a 225/L § (1) figyelemmel a 159. § alapján kézbesítéstől számított 30 napon 

belül kereset terjeszthető elő az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz. 

Indokolás 

A képviselő-testület a Fegyelmi Bizottság 3/2016. KT határozattal elfogadott jelentése alapján 

tényként állapítja meg Mudriczki József polgármester tisztségéből eredő kötelezettségei vétkes 

megszegése miatt fegyelmi vétséget követett el. A polgármesteri tisztségből eredő 

kötelezettséget meghatározza a 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. §-a és a 2015. évben hatályos 

SZMSZ 8.§-a. A rendelkezések szerint a polgármesteri kötelem többek között a képviselők 

munkájának a segítése, a demokratikus helyi hatalomgyakorlás biztosítása, a közakarat 

érvényesítése, a KT határozatainak végrehajtása.  

A rögzített kötelezettségek egyértelműen kötelezettséggé teszik a képviselő-testülettel való 

együttműködést, a munkáltatói jogkört gyakorló képviselő-testület határozatai 

érvényesítésének elősegítését és biztosítását. A képviselő-testület megállapítja, hogy Mudriczki 

József polgármester az önkormányzati feladat-és hatásköröket ellátó képviselő-testület 

határozatai esetenkénti negligálásával –semmibevételével, illetve figyelmenkívül hagyásával- 

végezte tevékenységét és nem volt képes a testülettel együttműködi. A képviselő-testület utal a 

2015. november 05. napján tartott informális megbeszélésen Mudriczki József által 

kijelentettekre, amely az alábbi:  



„Nem gondolják tán, hogy az lenne a dolgom, hogy kinyaljam a képviselőtestület seggét.” 

A rögzítettek egyértelműek és ezen kijelentéssel, a képviselő-testülettel való együttműködés 

lett minősítve, illetve elutasítva. Hivatkozik a képviselő-testület a Mudriczki József 

polgármester 2015. november 18. napján tartott képviselő-testületi ülésen tett kijelentésére, -

amely a jegyzőkönyv 11. oldala- amelyben a testület alpolgármester tagjának előadását 

„hülyeség”-nek minősíti és a „picsába”kívánja. 

A rögzítettek után a képviselő-testület a Fegyelmi Bizottság jelentését elfogadja az alábbiak 

szerint: 

„A Közbeszerzési döntőbizottsághoz íródott két levél eltitkolása tárgyában a Fegyelmi 

Bizottság megállapította, hogy a polgármester úr együttműködési hajlandósága a képviselő-

testülettel nem kielégítő. Ezt támasztja alá a két levél másfél hónapon át történő elhallgatása, 

miközben a Jogi- és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság együttes ülést tartott, 

ahol a képviselő-testület tagjai jelen voltak. Az informális képviselő-testületi üléseken is lett 

volna alkalom a tájékoztatásra. E pontban a polgármester személyi felelőssége egyértelműen 

megállapítható, ezért a Fegyelmi Bizottság javasolja a polgármester urat marasztalni a 

képviselő-testület részére. Ugyanakkor rögzíti a Fegyelmi Bizottság az „Emlékeztető”-t, -amely 

e jelentés JM/3. sorszám alatti mellékletét képezi. Ezen „Emlékeztető” eklatáns példája annak, 

hogy a polgármester úr miként értelmezi a viszonyát a képviselő-testülettel.  

Elfogadja a képviselő-testület alábbi megállapítását: „Munkatervben megfogalmazottak 

negligálása. A 2015. évi munkatervben rögzített 19 tételből 9 tétel nem került előterjesztésre a 

képviselő-testület elé megtárgyalásra. Annak ellenére sem, hogy közöttük vannak fajsúlyos, a 

település hosszú távú életét befolyásoló tételek. Ezek: a településcélok meghatározása; a 

szociális háló parádi helyzete; beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat munkájáról; 

a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata; helyi adórendeletek felülvizsgálata; az éves 

közművelődési programterv; tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről; valamint a 

hulladékszállítás jelene és jövője. Ez az arány, ami a munkatervben rögzítettekhez képest 

kimaradt a képviselő-testületi előterjesztésekből, csaknem 50%-ot tesz ki.” 

Elfogadja a képviselő-testület a Fegyelmi Bizottság jelentését a szabadsággal kapcsolatban is. 

Azt, hogy Mudriczki József polgármester a szabadságolására vonatkozó törvényi 

rendelkezéseket folyamatosan megszegte. 

Elfogadja a képviselő-testület, hogy a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések nem feleltek 

meg az SZMSZ rendelkezéseinek. Folyamatos volt a törvénysértés. 

Elfogadja a képviselő-testület, a jelentés interpellációk negligálására vonatkozó megállapítását, 

amely az alábbi: „A személyes meghallgatása alkalmával a polgármester úr ehhez a ponthoz 

sem kívánt hozzászólni. A Fegyelmi Bizottság megállapította, hogy Dr. Antal Árpád képviselő 

úr interpellációs kérdésére adott polgármesteri választ a képviselő-testület a 2015. augusztus 

25-i ülésén nem fogadta el a 101/2015. (VIII. 25.) számú határozatával, miután előzőleg az 

interpelláló képviselő sem fogadta el a polgármesteri választ. Ugyancsak megállapításra került 

a Fegyelmi Bizottság részéről, hogy szintén a 2015. augusztus 25-i KT ülésen újabb 

interpellációra adott polgármesteri választ nem fogadta el az interpelláló képviselő. A 

képviselő-testület szintén nem fogadta el az interpellációs választ a polgármester úrtól, amiről 

a KT döntése a 102/2015. (VIII. 25.) számú határozatával történt meg. A fenti határozatok az 

interpellációk el nem fogadásáról megtörténtek, de csaknem négy hónap távlatából ezekre az 

interpellációkra újabb válasz nem érkezett az interpellált polgármestertől. A fenti tény 

önmagában is megalapozhatja azt a körülményt, hogy a polgármester úr egyes szituációkban 



nem képes, nem tud, vagy nem akar együttműködni a képviselő-testülettel, illetve a meghozott 

képviselő-testületi határozatokat nem hajtja maradéktalanul végre. Rögzíteni kell, hogy a 

képviselők egyik legfontosabb joga az interpellációs jog, amit a polgármester úr semmibe 

vesz.” 

A képviselő-testület a rögzítetteket kiegészíti azzal, hogy az interpelláció 2015. 03. 03 napján 

tartott testületi ülésen –JKV 25. oldal- lett beterjesztve, amely időszaktól most már 10. hónapja 

folyamatos a polgármester törvénysértése. Negligálja az interpellációt, semmibe veszi a testület 

59/2015. KT számú és 101/2015. KT számú határozatait, amelyekkel nem fogadta el –az 

interpelláló képviselővel együtt- a polgármesteri válaszokat. 

A képviselői jogok biztosítására előterjesztett interpelláció a JÜB 2015. 05. 26. napi ülésén 

történt. Arra a polgármester a mai napig elfogadható választ nem adott, figyelemmel arra is, 

hogy a 102/2015. számú KT. határozat is elutasította a tényszerűtlen válaszát. 

A képviselő-testület elfogadja a Fegyelmi Bizottság megállapítását az Információszabadságról 

szóló törvény rendelkezéseinek semmibevételéről az alábbiak szerint: „A Fegyelmi Bizottság 

megállapítja, hogy a polgármester úr a meghallgatása alkalmával erre a pontra sem adott érdemi 

információt. Ugyanakkor megállapítja a bizottság, hogy a www.parad.hu weblapon, mint Parád 

Nagyközség Önkormányzatának hivatalos internetes oldalán a 2011. évi CXII törvény 

rendelkezései nincsenek maradéktalanul betartva, hiszen a „Közérdekű adatok” menüpont „3.1 

Gazdálkodási adatok” alpontjában a működés törvényessége, ellenőrzések; vizsgálati 

ellenőrzések; Állami Számvevőszék ellenőrzései; működés eredményessége, teljesítménye; 

működési statisztikák nincsenek adatokkal feltöltve. A „3.3 Működés” alpontban: 

foglalkoztatottak; koncessziók, egyéb kifizetések szintén tartalom nélküli fejezetek. Ugyancsak 

tartalom nélküli a „A tevékenységre, működésre vonatkozó adatok” alponton belül: a hatósági 

ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok; nyilvános kiadványok; közérdekű adatok 

igénylése és a közzétételi listák.” 

A képviselő-testület megállapítja, hogy az interpelláció 2015. május 26. napján került 

előterjesztésre, és arra a válasz az eddigiekben 8 hónap alatt nem történt meg. 

A képviselő-testület elfogadja a bizottság óvodával kapcsolatos jelentését és a timsóbányával 

kapcsolatos jelentését, így azok miatt nem állapít meg kötelezettségszegést. Egyetért a bizottság 

azon javaslatával, hogy az óvodavezető részben tényellenes előadása miatt szükséges a 

fegyelmi kivizsgálás.  

A határozat 1 példánya a képviselő-testületi ülésen Mudriczki József polgármesternek átadásra 

került.  

Kmf. 

 

 

 

Dr. Antal Árpád sk.                                                Varró Gyula sk. 

                       levezető elnök                                                        címzetes főjegyző 

 

 

 

A kivonat hiteléül: Lázár Éva  

Parád, 2016. január 05. 
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