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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Parád Nagyközség 2010. október 20-án megtartott képviselőtestületi ülésén 
 
 
Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint  
 
Mudriczki József polgármester:  
Köszönti a jelenlévőket, megnyitja az ülést. Ismerteti az ülés napirendi pontját. Javaslom, 2. 
napirendi pontban Parád Nagyközség Képviselőtestülete Bizottságaiban közreműködő külsős 
tagok eskütételére kerüljön sor. Javaslom továbbá, hogy a 1./ és 2./ napirendi pontok 
kerüljenek felcserélésre.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag egyetért a javaslattal, a napirendi pontok tartalmával 
és sorrendiségével.  
 
 2./ Napirendi pont 
 
        Bizottsági tagok eskütétele 
 
Dr. Radetzky Nagy István képviselő az üléstermet elhagyja. 
 
Mudriczki József polgármester: 
Kérem, hogy aki elfogadja a Pénzügyi Bizottságba Szakács József személyét, kézfelnyújtással 
jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja Szakács József személyét.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Kérem, hogy aki elfogadja a Pénzügyi Bizottságba Kucsera György személyét, 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja Kucsera György személyét.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Kérem, hogy aki elfogadja a Pénzügyi Bizottságba Csortos György személyét, 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja Csortos György személyét.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Kérem, hogy aki elfogadja a Pénzügyi Bizottságba Barizs Jánosné személyét, kézfelnyújtással 
jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja Barizs Jánosné személyét.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Kérem, hogy aki elfogadja a Pénzügyi Bizottságba Kívés András személyét, kézfelnyújtással 
jelezze.  
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A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja Kívés András személyét.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Kérem, hogy aki elfogadja a Szociális és Egészségügyi Bizottságba Kucsera György 
személyét, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja Kucsera György személyét.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Kérem, hogy aki elfogadja a Szociális és Egészségügyi Bizottságba Csortos Béláné 
személyét, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja Csortos Béláné személyét.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Kérem, hogy aki elfogadja a Szociális és Egészségügyi Bizottságba Csortos György 
személyét, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja Csortos György személyét.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Kérem, hogy aki elfogadja a Szociális és Egészségügyi Bizottságba Valiskó Jánosné 
személyét, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja Valiskó Jánosné személyét.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Kérem, hogy aki elfogadja a Szociális és Egészségügyi Bizottságba a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat részéről delegált Berkes Elemér személyét, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részéről 
delegált Berkes Elemér személyét.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Kérem, hogy aki elfogadja az Ügyrendi Bizottságba Csortos Béláné személyét, 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja Csortos Béláné személyét.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Kérem, hogy aki elfogadja az Ügyrendi Bizottságba Kucsera György személyét, 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja Kucsera György személyét.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Kérem, hogy aki elfogadja az Ügyrendi Bizottságba Dr. Radetzky Nagy István személyét, 
kézfelnyújtással jelezze.  
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A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja Dr. Radetzky Nagy István személyét.  
 
 
Mudriczki József polgármester: 
Kérem, hogy hallgassuk meg a HIMNUSZT.  
 
H I M N U S Z 
 
Mudriczki József polgármester: 
Kérem a bizottsági tagokat, szíveskedjenek felállni és mondják utánam az eskü szövegét.  
 
„Én …………… esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra 
jutott titkot megőrzöm; a bizottsági tag tisztségemből eredő feladataimat Parád 
fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem. 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
 1./ Napirendi pont 
 

Parád Nagyközség belterületi vízrendezése – Köves 
pataki árapasztó záportározó kivitelezésére 
érkezett árajánlat elbírálása  
 

Mudriczki József polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület, hogy a Köves pataka-i völgybe tervezett záportározó építési 
projekt előkészítése befejező szakaszához érkezett. A képviselő testület korábbi döntése 
alapján a közbeszerzési eljárás lezárult. A szeptember hónapban közzé tett felhívás alapján 
egy kivitelező nyújtotta be ajánlatát a kivitelezésre. 
Az elfogadott szabályzatunk alapján a bíráló bizottság értékelte az ETAVITA részéről 
benyújtott dokumentációt. Ennek összegzését a képviselő-testület tagjai írásban kézhez 
kapták. A testület számára maradt a legfontosabb kérdés a pályázat eredményéről való döntés. 
 
Csortos György képviselő: 
A záportározó létrehozása árvízvédelmi szempontból első sorban a szomszédos települések 
érdeke. Történt – e megkeresés irányukba az önerőbe való részvétel érdekében, hogy ezzel 
Parád anyagi terhe csökkenjen. 
 
Varró Gyula jegyző: 
Önkormányzatunk részéről a szomszédos települések felé a 10 %-os önerő előteremtésére 
irányulóan megkeresés nem történt. A szomszédos Recsk település részéről sem érkezett 
hasonló megkeresés az ott épülő egészségközpont és mentő állomás létesítése kapcsán, noha 
ez a projekt is a térség településeit érinti. 
 
Dr. Nagy István alpolgármester: 
Érdeklődik a mentőállomás építésének helyzetéről. 
 
Varró Gyula jegyző: 
A volt Émász épületből kialakításra kerülő recski egészségközponti beruházásnak része a 
mentőállomás is. A gépjárművek darabszámáról nincs konkrét információm. Tudomásom 
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szerint jelenleg is folynak az egyeztetések az Országos Mentő Szolgálat illetékeseivel, az 
állomás technikai felszereléséről és az üzemeltetés részleteiről. A beruházás tervezett 
befejezése évvégére várható. 
 
Széll Péter választópolgár: 
Kérdése arra irányul, hogy egy ajánlat esetében is lehet szabályos a közbeszerzési eljárás. 
 
Varró Gyula jegyző: 
Igen. Az eljárás szabályosságát önmagában nem az ajánlatok darabszáma dönti el. 
 
Mudriczki József polgármester: 
Miután a megküldött anyag kapcsán további észrevétel nem hangzott el, megkérdezem a 
képviselő-testületet, hogy az ügyben kialakult-e a testület álláspontja. 
Kérem, hogy aki a határozati javaslat tartalmával egyetért kézfelnyújtással jelezze. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás 
nélkül meghozta döntését: 
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
49/2010. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az 
Új Magyarország Fejlesztési Terv  

ÉMOP-3.2.1/CA-09-2009-0004 jelű 
pályázatán a 

„Parád Nagyközség belterületi vízrendezése – Köves 
pataki árapasztó záportározó kivitelezése” 

című 
 projektjével  

eredményesen szerepelt és 2010.-2011. évre 
171.400.304 Ft elszámolható összköltség mellett 

154.260.274 Ft 
 vissza nem térítendő állami támogatásban részesült  

 
A benyújtott pályázatban szereplő záportározó 
megvalósítása érdekében az önkormányzat 2010. 
augusztus 19-én közbeszerzési eljárást indított 
A hirdetmény feladásának dátuma 2010. szeptember 8. 
Az ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési értesítőben 2010. 
szeptember 17-én 25612/2010. iktató szám alatt jelent 
meg. 

 
A beérkezett ajánlat bontására 2010. október 6-án 10 
órakor, - ajánlattevő jelenlétében - került sor. 
Ajánlattevő neve, és ajánlott vállalási ár: 
 
Eger Tarnavölgyi Vízgazdálkodási  
és Talajvédelmi Társulat        3300 Eger, 
Torok köz 5.         124.720.243 Ft + Áfa 
 



 

 

 

6 

Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a kivitelezői árajánlat és kiegészítő információk 
(összegzés) megismerése után a pályázati eljárást az 1993. 
évi CXXIX törvény 91 § alapján érvényesnek és 
eredményesnek nyilvánítja. 
 

Nyertes ajánlattevő: 
 Eger Tarnavölgyi Vízgazdálkodási és  

Talajvédelmi Társulat 
3300 Eger, Torok köz 5. 

 
Parád Nagyközség Önkormányzata a  projekt 

megvalósításához szükséges 
 10% önerőt a  

 2010 -2011.évi költségvetéséből biztosítja. 
 

A testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a döntésről 
érintettet tájékoztassa, és a nyertes ajánlattevővel a 

vállalkozási szerződést megkösse. 
 
 3./ Napirendi pont 
 
                                                              Egyebek 
 
Mudriczki József polgármester: 
Tájékoztatja a testület tagjait az előző ülés óta történt eseményekről és intézkedésekről. 
(gyaloghíd felújítás, festő tető felújítás, temető búcsúztatóhely térburkolás, iskola előtti 
közterület felújítás műszaki átadás) 
 
Kucsera György képviselő: 
A Béke út végén lévő önkormányzati terület megnyitását kéri a gyalogosok részére, ezzel a 
pékség megközelítése az ott lakók számára egyszerűbbé válik. 
 
Csortos György képviselő: 
Támogatja Kucsera képviselő kezdeményezését, a vízelvezetés megoldását is javasolja, illetve 
a jármű forgalom számára is megnyitni a területet. 
 
Mudriczki József polgármester: 
Az önkormányzati területet előbb le kell választani a magántulajdonú résztől. A felmérés 
megtörtént 81 folyóméter kerítésdrót megrendelésre került. Jelenleg, csak a gyalogos 
forgalom számára válhat a terület használhatóvá. 
 
Dr. Nagy István alpolgármester: 
A lakossági kapcsolattartás érdekében nagyobb összefogást és konkrét lépések megtételét 
sürgeti, szerkesztőbizottság létrehozását szorgalmazza. 
 
Mudriczki József polgármester: 
Ha nincs más kérdés, hozzászólás megköszönöm a megjelenést és bezárom az ülést.  
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kmf. 
 
 
 
 

                      Mudriczki József                                                     Varró Gyula 
                          polgármester                                                               jegyző 
                 
 
 
 
 

Csortos Béláné                                                   Kucsera György 
jkv. hitelesítő                                                      jkv. hitelesítő 

 
 
 
 
 
 

Bocsiné Lázár Éva 
jegyzőkönyvvezető 

 
 


