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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Parád Nagyközség 2010. november 17-én megtartott képviselőtestületi ülésén 
 
 
Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint  
 
 
Mudriczki József polgármester:  
Köszönti a jelenlévőket, megnyitja az ülést. Ismerteti az ülés napirendi pontjait.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag egyetért a javaslattal, a napirendi pontok tartalmával 
és sorrendiségével.  
 
Mudriczki József polgármester: 
A napirendi pontok tárgyalása előtt rövid kiegészítést, tájékoztatást szeretnék adni a 
képviselőknek már írásban megküldött előző képviselő-testületi ülésünk óta történt 
eseményekről. 
Többször elhangzott az a kérelem, hogy a gyermekorvos rendelésével párhuzamosan 
meghosszabbodjon a gyógyszertár nyitva tartása, ne kelljen a felírt gyógyszerekért városra 
utazni. Ez ügyben felvettem a gyógyszerésznővel a kapcsolatot, ígérte, hogy a közeljövőben 
megkeresi a módját a megoldásnak, a nyitvatartási idő meghosszabbításának.   
Az iskola előtti tér elkészült. A munkák során pótmunkákra is szükség volt. Ami nem valósult 
meg az, az iskola bejárata előtti térkövezés. A mai egyeztetés során az hangzott el, hogy a 
jövő hét folyamán ez is elkészül. December 05-én a télapó ünnepség keretein belül szeretnénk 
hivatalosan átadni az iskola előtti felújított  közterületet és utcát, ahová szeretnénk meghívni 
Horváth László országgyűlési képviselő urat is.    
A honlap megújításával kapcsolatban történtek lépések, a következő testületi ülésen bővebb 
tájékoztatást fogok nyújtani.  
Szeretnénk a parádfürdői völgyben tájékoztató táblákat kihelyezni. (csevice kút, vízesés stb.)  
Az Émály úti feljárónál a Kossuth úti járda nagyon meg volt süllyedve. Több helyről kértünk 
árajánlatot. Szakács Péter nyújtott be a legjobb árajánlatot, a munkát a mai napon elvégezte. 
Szintén megbízást adtunk Szakács Péternek a gázfogadó felé vezető úton vízelvezető árok 
elkészítésére, valamint Parádóhután a templomnál a meggyűrődött aszfalt cseréjére.  
Novemberben van lehetőségünk a gépjármű felelősség biztosítások újrakötésére. Folyamatban 
van a legjobb lehetőségek keresése.   
A mai napon a Parádfürdői Állami Kórház igazgató asszonyával történt megbeszélés során 
mindketten a legfontosabbnak tartottuk, hogy az intézmény állami rendszerben, önálló 
intézményként támogatott ágyakkal működhessen magas színvonalon tovább.  
A tél beállta előtt fűtési problémák adódtak az orvosi rendelőnél, az óvodánál és most a 
Freskó étteremnél. A problémák megoldására felvettük a kapcsolatot szakemberekkel.  
 
 1./ Napirendi pont 
 
 Parád Nagyközség Önkormányzata I.-III. 

negyedéves gazdálkodási tevékenységéről 
tájékoztató 
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Mudriczki József polgármester: 
A tegnapi napon a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót. A bizottság véleménye 
szerint a teljesítések rendben vannak. A költségvetés helyzete a III. negyedévben rendben van, 
stabil.  
 
Szakács József képviselő:  
A saját bevételek teljesítése 89 %-os. Lemaradás tapasztalható a társközségektől átvett 
támogatásoknál. Ezek a támogatások két részből az óvodai és az iskolai támogatásokból 
tevődnek össze. Az óvodai támogatások tekintetében sikerült megegyezni Bodony és 
Parádsasvár községekkel, az iskolai támogatások esetében Bodony polgármestere jelezte, 
hogy később tudják teljesíteni a kifizetést. Parádsasvárral viszont még tárgyalásokat kell 
folytatni. A működési bevételek 90 millió Ft-os elmaradást mutatnak, de a teljesítés III. 
negyedéves szinten 78 %-os, éves szinten teljesülni fog. Személyi bérek kifizetése arányában 
nincs túllépés. Ha az ez évi felhalmozási kiadások realizálásra kerülnek, akkor a 2011-es évre 
6 millió Ft maradékunk lesz. 
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Az a benyomásom, hogy a 30 millió Ft-os bevétel kiesés esetleg visszaüt. Ha ez igaz, akkor 
gondban vagyunk, akkor marad felhalmozás, vagy a működésre kell pénzt szereznünk ? 
Hogyan áll a kifutása az évnek ?  
 
Varró Gyula jegyző:  
A működés vonatkozásában teljesen bizakodóak vagyunk, egészen biztosan jól zárjuk az évet. 
Azokat a kiadásokat, amiket a költségvetés tartalmaz, sőt azon túl is teljesíteni tudjuk. Ha a 
felhalmozást nézzük a piac és a strand terület értékesítése, valóban hiányzik a bevételek 
közül. Ugyanakkor a jelenlegi számlaegyenleg illetve a betétlekötés alapján azokat a még 
hátralevő fejlesztéseket, amiket az idén meg akarunk valósítani, azokat pénzügyileg tudjuk 
finanszírozni. A következő évi fejlesztéseknél hiányozhat az ingatlanértékesítés 
elmaradásából származó pénzeszköz 
 
Mudriczki József polgármester: 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az Önkormányzata I.-III. negyedéves 
gazdálkodási tevékenységéről szóló tájékoztatót.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
50/2010. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 
a település 2010. I-III. negyedévi pénzügyi helyzetének 
megismerése után az alábbiakat állapítja meg. 
A gazdasági évre kitűzött alapvető célkitűzések döntő 
többsége teljesül. 
Az intézmények működtetésénél a takarékos gazdálkodás 
elve érvényesül. 
A gazdasági év során több olyan váratlan költségvetési 
kiadás felmerült, (konyhai főzőüst csere, Freskó étterem 
tetőfelújítás) amelynek pénzügyi kezelése megfelelő volt. 
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Ugyanakkor látható, hogy a több éve tervbe vett 
ingatlanértékesítések - a befektetői érdeklődés hiányában - 
továbbra sem teljesül. 
A gazdálkodási tevékenység eredményességéhez 
jelentősen hozzájárul a közfoglalkoztatási programból 
kiaknázott előny. 
Törekedni kell arra, hogy a 2011. január 1. napjától induló 
új közmunka program is hasonlóan sikeres legyen. 
A képviselő-testület a pénzügyi helyzetről készített 
tájékozatót jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
 2./ Napirendi pont 
 

Sziget úti játszótér pályázat eredményéről 
tájékoztatás 
 

Mudriczki József polgármester:  
2008-ban adtunk be pályázatot, melyet sikeresnek minősítettek. A költségvetésben az 
önkormányzatunkat terhelő összeg (Áfa) rendelkezésünkre áll. A pályázat benyújtásakor meg 
kellett határozni azt a kivitelezőt, aki megépíti a játszóteret. A legolcsóbb ajánlatot benyújtó 
Labour ART Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t választottuk. Felvettük velük a kapcsolatot, a 
tél folyamán elkészítik a játékokat, március végén, április hónapban pedig kitelepíti azokat. A 
célunk az, hogy május 31-éig áttudjuk adni a gyerekeknek a játszóteret.  
 
Szakács József képviselő:  
A Pénzügyi Bizottság egyetért és támogatja a játszótér megvalósítását.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
51/2010. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 
a falumegújításra és fejlesztésre szóló program kapcsán - 
Sziget úti játszótér extrém pálya - az MVH 
Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 
208/0505/54/21/2009 iktatószámú határozatában foglalt 
nettó 14.060.079 Ft támogatási összeget megismerve a 
program folytatásáról dönt. A megvalósításhoz szükséges 
önerő megfizetését, amely az ÁFA összegével 
megegyező, a testület a 2011. gazdasági évre vállalja. 
A kitűzött cél, hogy a játszótér és extrémpálya 2011. 
május 31-ig elkészüljön. 
A program megvalósításában közreműködő kivitelező: 
Labour ART kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3152 
Nemti, Petőfi u. 56.  
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 3./ Napirendi pont 
 
                                                              Közösségi Ház tetőtér beépítése (IKSZT pályázat) 
 
Mudriczki József polgármester: 
A közösségi ház tetőtér beépítése az első körben nem valósulhatott meg, a jelenlegi projekt 
keretében ennek a folytatásáról van szó, mintegy 50 millió Ft nagyságrendben. A pályázatnak  
a pénzügyi háttere szintén rendben van. Ennek megvalósulásával a közösségi ház teljesen 
befejezetté válna. Azt kell most eldöntenünk, hogy nyílt vagy meghívásos kivitelezői pályázat 
kerüljön kiírásra. A Pénzügyi Bizottság a nyílt pályázat kiírását támogatja. Három árajánlat 
érkezett a projekt közbeszerzési eljárásának lebonyolítására. A Pénzügyi Bizottság Szabó 
Krisztián közbeszerzési tanácsadót javasolja. A legkevesebb összeget tartalmazó árajánlatot 
adta, emellett több pályázat kapcsán dolgoztunk együtt, jó tapasztalataink vannak munkáját 
illetően. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
52/2010. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 
a Közösségi Ház tetőtér beépítése (IKSZT pályázat) 
program kapcsán az MVH Vidékfejlesztési Támogatások 
Igazgatósága 232/0501/155/12/2009 iktatószámú 
határozatában foglalt nettó 48.415.512 Ft támogatási 
összeget megismerve a program folytatásáról dönt. A 
megvalósításhoz szükséges önerő megfizetését, amely az 
ÁFA összegével megegyező, a testület a 2011. gazdasági 
évre vállalja. 
A kitűzött cél, hogy a program a 2011-2012 oktatási évre 
megvalósuljon. 
A kivitelező kiválasztása nyílt hirdetményes pályázat 
keretében történik. 
A képviselőtestület a közbeszerzési szakértőként a 
benyújtott árajánlata alapján, a legalacsonyabb ajánlatot 
tevő Szabó Krisztián közbeszerzési tanácsadót kéri fel. 
(nyilvántartási száma 497/2006.) 

 
 4./ Napirendi pont 
 
                                                              Temetői búcsúztató hely felépítményre beérkezett 

árajánlatok bírálata 
 
Mudriczki József polgármester: 
A temetőben a ravatalozó és a búcsúztató hely is felújításra szorul. Ennek megvalósítását csak 
két lépcsőben tudjuk megoldani. Parádi vállalkozó kivitelezésében a búcsúztató hely 
betonozása, térkövezése elkészült. A tetőszerkezeti munkák kivitelezésére kértünk árajánlatot 
több helyi és környékbeli vállalkozótól. Helyi vállalkozó nem tudta vállalni a kivitelezést. A 
Pénzügyi Bizottság Holló István vállalkozó által nyújtott árajánlatot találta mind minőségben 
és kivitelezésben is olyan, ami számunkra megfelelő lehet.    
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Szakács József képviselő:  
Bár Holló István ajánlata nem a legolcsóbb, de a legrészletesebb.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
53/2010. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 
a községi temetőben lévő ravatalozó épület előtti 
térkövezett búcsúztatóhely lefedéséről döntött. 
Az Effectum Plus Bt. Parád, Émály út 21. által készített 
vázlatterv birtokában árajánlatkérést tettünk közzé Révész 
Zoltán, Hack Antal, Balázs Sándor, Holló István, Péter 
Gábor, Mikuska Gyula, Kovács Zoltán vállalkozók felé. 
A képviselő-testület a benyújtott árajánlatok ismeretében a 
legelőnyösebb ajánlatot benyújtó: 
Holló István asztalos vállalkozót bízza meg az építmény 
elkészítésével. 
A munkálatot - az időjárási körülményektől függően - 
lehetőség szerint 2010. december 31-ig kérjük elvégezni. 

 
 5./ Napirendi pont 
 
                                                              Bursa Hungarica pályázat elbírálása  

 
Mudriczki József polgármester: 
A pályázatot minden évben kiírja az önkormányzat. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 
megtárgyalta a pályázatokat. A bizottság által javasolt támogatási összegeket a kiküldött 
táblázat tartalmazza. Aki egyetért a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatával, kérem 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
javaslatával.  

 
Parád Nagyközség Önkormányzatának 
54/2010. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Bursa Hungarica felsőoktatást ösztönző pályázatra 
benyújtott hallgatói pályázatokat megvizsgálva a Szociális 
és Egészségügyi Bizottság javaslatával egyetért, azt 
változtatás nélkül jóváhagyja. 

 
 6./ Napirendi pont 
 
                                                              Egyebek 
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Mudriczki József polgármester: 
A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásnál foglalkoztatott belső ellenőr minden 
önkormányzat esetében tart belső ellenőrzést. A 2011 évi belső ellenőrzési munkaterv 
javaslatot - figyelemmel az ellenőr éves munkaidő keretére - megküldte a kistérség 
számunkra. Parád település esetében az orvosi rendelő felújításának, valamint a helyi közutak 
és műtárgyaikhoz kapcsolódó beruházások, felújítások pénzügyi és szabályszerűségi 
ellenőrzésére kerül sor június-július hónapokban. Aki a belső ellenőrzési munkatervet 
elfogadja, kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a kistérség 2011. évi belső ellenőrzési 
munkatervét. 
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
55/2010. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 2011évre szóló kistérségi szintű belső ellenőri 
munkaterv Parád települést érintő részét jóváhagyja. 

 
Mudriczki József polgármester: 
Bodony Község Polgármestere levélben kereste meg önkormányzatunkat, hogy 
önkormányzatunk felé fennálló 3 millió Ft-os közoktatási társulási tartozásuk jelenleg nem áll 
rendelkezésükre. A levelében polgármester úr megerősíti, hogy amennyiben az összeg 
évvégéig rendelkezésükre áll azonnal átutalásra kerül önkormányzatunknak.   
A FoniTon Bt. nevű vállalkozás digitális idegenvezető készülékeket gyárt, forgalmaz és 
telepít. Megkerestek minket a Cifra-Istálló, a Fafaragó kiállítás és a Tájház, ők helyeznének el 
készülékeket, ami segítené a tárlatvezetést. Az látszik, hogy a költségvetésünkből havonta 30 
e Ft-ot erre nem tudunk áldozni. Úgy gondolom, ha ő úgy szeretné, hogy az ő készüléke 
kihelyezésre kerüljön legyen.  
 
Varró Gyula jegyző: 
Jelen pillanatban mind a három helyszínen élő szavas tárlatvezetést biztosítunk.  Nem tartom 
indokoltnak, hogy a készülék oda legyen telepítve, különösen úgy, hogy ezért még nekünk 
kelljen fizetnünk havi 30 ezer forintot..                                    
 
Szakács József képviselő:  
Azt tudom elképzelni, hogy  térítésmentesen üzemeltetnénk, a látogatók pedig igény szerint 
használják egy-egy  alkalommal 300.-Ft befizetése mellett, aminek az 50-60 %-a az övé, a 
fennmaradó az önkormányzaté, ha van arra lehetőség, hogy valaki ezt dokumentálja.  
 
Dr. Radetzky Nagy István képviselő:  
Idegen nyelvű tárlatvezetésre van igény ?  
 
Csortos Béláné képviselő: 
Kevés alkalommal.  
 
Mudriczki József polgármester: 
A képviselő-testület a Foni-Ton Bt. ajánlatát megtárgyalta, azt nem fogadja el, készülékeit 
ebben a konstrukcióban üzemeltetni nem kívánja. A testület hozzájárul ahhoz, hogy más 
konstrukcióban egyeztetés után elhelyezheti az általa kiválasztott készüléket.  
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Kaptam az Egeri Rendőr főkapitányságtól egy tájékoztató jelentést. A jelentés vizsgálja az 
elmúlt évhez képest a bűncselekmények alakulását.  
 
Kovács Tiborné a tavasz folyamán négy helyrajzi számon nyilvántartott ingatlant az 
önkormányzat számára ajándékozott. A tulajdonjog átvezetésre került a nyilvántartásban. 
Kovács Tiborné megkeresett, hogy tévedés történt, mert a szülői házukkal szemben lévő telek 
két helyrajzi számon szerepel és van benne egy 300 m2-es darab, amit nekünk ajándékozott. Ő 
azt kéri, hogy ez visszakerülhessen a nevére, mert így nem tudja értékesíteni. Jó szívvel adta 
ajándékba, de tévedés történt. Megkerestük Dr. Kovács Pál ügyvéd urat, hogy a Kovács 
Tiborné tulajdonába történő visszakerülés ügyében tegye meg a szükséges lépéseket. Úgy 
tudjuk, hogy eredeti állapot visszaállítás címén térítésmentesen visszakaphatja. Kérem a 
testületet ehhez szíveskedjen hozzájárulni. Aki egyetért azzal, hogy Kovács Tiborné számára 
az eredeti állapot visszaállítás ezen ingatlanra vonatkozóan megtörténjen, kérem 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag hozzájárul az eredeti állapot visszaállításához.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
56/2010. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Kovács Tiborné pécsi lakos ingatlan felajánlását korábbi 
döntésével köszönettel elfogadta. Ugyanakkor tény, hogy 
az 1549 hrsz-ú  beépítetlen terület valóban a Kristály úti 
ingatlan folytatásában lévő kert rész és e-nélkül a házas 
ingatlan értékesíthetetlen, az ügylet kapcsán vis-major 
történt. 
A testület hozzájárulását adja az érintett ingatlan esetében 
az eredeti állapot helyreállítását. 
Megbízza polgármesterét, hogy a megállapodás 
létrehozásában működjön közre és a szerződést írja alá. 

 
Mudriczki József polgármester: 
A Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának 
módosítását az tette indokolttá, hogy Szalai Gáborné iskolaigazgató megbízatása július 31. 
napjával lejárt. A képviselő-testület 2010. augusztus 01. napjától további öt évre megbízta az 
intézmény vezetésével és szükségessé vált ennek a ténynek az alapító okiratban való 
módosítása is. Aki egyetért az Alapító Okirat ezen módosításával kérem, kézfelnyújtással 
jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért az Alapító Okirat módosításával.    
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
57/2010. számú határozata: 
Parád nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Fáy András Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának 
módosítását, az intézményvezetői kinevezés új 
időtartamára vonatkozóan elfogadja. 
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Szakács József képviselő: 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a polgármester úr biztosítására érkezett ajánlatokat. A 
biztosítás a ciklus végéig tart. A Bizottság úgy döntött, hogy a biztosítást úgy köti meg, olyan 
összeggel köti meg, hogy a polgármester úr háromhavi végkielégítését fedezze. Hat hónap 
után havi 55 e Ft-ot, három hónap után pedig havi 27 e Ft-ot kell fizetnünk. Arról kell 
döntenünk, hogy mennyi időre kössük meg a biztosítást. Ha lejár a ciklus ideje és hat hónapra 
fizettünk is biztosítást a testület dönti el, hogy hány hónap végkielégítést kapjon a  
polgármester, de minimum három hónapot meg kell, hogy kapja. Abban kell döntenünk, hogy 
hány hónapra kössük meg a biztosítást.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester: 
Az előző polgármester biztosítása az eseti dolog volt. Nem biztos, hogy rendszert kell belőle 
csinálni. Ez a testület részéről egy gesztus és munka elismerése volt. Az, hogy ez 
polgármesterek általános gyakorlata legyen, kifejezetten ellenzem.  
 
Szakács József képviselő: 
Az 1.200 e Ft-ot akkor is ki kell fizetni, ha nem kötünk rá biztosítást.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester: 
Nem helyeslem, hogy egy önkormányzat bármelyik munkatársát ilyen módon juttassa 
előnyhöz. Ezzel nem tudok egyetérteni.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Soha, senkinek nem mondtam, hogy számomra biztosítást kössön az önkormányzat. A 
döntésben sem kívánok részt venni.  
 
Szakács József képviselő: 
Ha letelik a ciklus és nem lesz újraválasztva a polgármester úr, akkor háromhavi 
végkielégítést neki meg kell adni. Ezt most havonta raknánk össze, nem egyszerre. Ezzel 
annyi előny járna neki, hogy mindig van élet és baleset biztosítása.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester: 
Ha lejár a négy év mi lesz az utána következő négy évben ?  
 
Szakács József képviselő: 
Ha polgármester urat újraválasztják, akkor az önkormányzaté lesz az összeg, nem a 
polgármester kapja.    
 
Dr. Nagy István alpolgármester: 
Miért kell ebbe belevonni a biztosítót, miért nem tesszük le a házipénztárba havonta ezt az 
összeget ?  
 
Szakács József képviselő: 
Javaslom, szavazzunk arról, hogy kössünk biztosítást a polgármester úrnak vagy nem ?  
 
Szakács Zalán választópolgár:  
Mi történik akkor, hogyha a polgármester úrral történik valami ?  
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Szakács József képviselő: 
Ha valami történik polgármester úrral, az összeget ő kapja. 100e Ft körüli összeget spórolunk, 
ha nem fizetjük a biztosítást, de ha valami történik vele valami nem várt esemény nem kap 
semmit a családja. Döntsük el, hogy kössünk a polgármester úrra biztosítást vagy nem? Aki 
egyetért azzal, hogy kössünk biztosítást, kérem kézfelnyújtással jelezze ?  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett egyetért a polgármester 
részére biztosítás megkötésével.    
 
Szakács József képviselő: 
Aki egyetért azzal, hogy három hónapra kössük meg a biztosítást, kérem kézfelnyújtással 
jelezze ?  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett egyetért a biztosítás 
három hónapra történő megkötésével.    
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
58/2010. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Allianz Hungária Biztosítótársaság ajánlatát elfogadva, 
a „Kincstár Megtakarítási Program” című polgármesteri 
végkielégítés biztosítással kombinált elő takarékosságához  
csatlakozik és a település polgármestere részére élet 
biztosítást köt. 
A képviselő-testület a 48 hónap futamidejű biztosítás 
kapcsán, a háromhavi végkielégítés figyelembe vétele 
melletti szerződés megkötéséről döntött. 

 
Mudriczki József polgármester: 
A Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel közösen részt 
kíván venni egy TÁMOP-os pályázaton Borlai Gergő, Ladányi Andrea és Bálványos Levente 
művészek. 16 fő részére tartanának foglalkozásokat. Ehhez kérnék a parádóhutai általános 
iskola osztálytermét és két jelenleg üresen álló termét.  
 
Dr. Radetzky Nagy István képviselő:  
Az épület egy részében orvosi rendelés zajlik kedd délutánonként. A vizesblokkot használjuk.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester: 
A levélből nem derül ki, hogy ki fizetné a rezsiköltséget.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Felmerülnek kérdések a foglalkoztatásokra történő oda-vissza szállítás kapcsán is.  
 
Szakács József képviselő: 
Meg kellene ezt velük beszélni, pontosítani, de semmiképpen nem elvetendő dolog.  
 
Varró Gyula jegyző: 
Személyesen jártak nálam, elmondták, hogy egy elvi nyilatkozatot szeretnének a pályázathoz 
az önkormányzat részéről, hogy a parádóhutai iskolát biztosítjuk részükre erre a célra. 
Kértem, hogy írásban nyújtsák be kérelmüket. Az iskola tud a pályázatról és támogatja, mert 
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azokról a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekekről lenne szó, akiket szeretne felkarolni a 
művésznő.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester: 
Az iskolában van elég hely, miért Parádóhután ?  
 
Csortos Béláné képviselő:  
A döntésünk előtt még egy közös beszélgetésre szükség van.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Felvesszük a kapcsolatot a művészekkel, az iskolaigazgató asszonnyal további egyeztetés 
céljából.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester: 
Nem tűr halasztást az, hogy Parádon az árkokat rendbe hozzuk. Elképzelésem, hogy a 
polgármesteri hivatal szakemberét Szép Józsefet bízzuk meg 1 hónapos határidővel arra, hogy 
a testületet korrektül, alaposan, kifogástalan módon tájékoztassa a parádi utcák vízárok 
elvezető képességéről, az összes problémáról és a problémák megoldhatóságáról. Ennek 
határideje december 15. legyen.  
 
Varró Gyula jegyző: 
Ennek semmi akadálya.  
 
Szakács József képviselő: 
Teljesen egyetértek.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Mindnyájan tudjuk, hogy melyek a kritikus szakaszok, ahol a vízzel gond van.   
 
Kucsera György képviselő:  
Egyetértek, belevonnám a Kristály út fölötti szántóföld vízelevezetésének megoldását is.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Az árkok kérdése nem pénzfüggő, de a többi vízelvezetés megoldása igen. Megfelelő 
pályázati lehetőség esetén próbáljuk a problémát megoldani.  
 
Csortos György képviselő:  
A településen lévő kóbor kutyákkal kellene valamit csinálnunk.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Többször volt kinn a gyepmester, de sajnos nem sok sikerrel járt. Keressük a megoldást. 
Egyik testületi ülésünkre meghívjuk Dr. Seress Attila állatorvost, aki tájékoztatást ad a 
lehetőségekről.  
 
Szakács Zalán választópolgár:  
A temetőnél élő Csíkék kutyájával kapcsolatban a múlt ülésen is elhangzott, hogy a kutyák 
állandóan az úton vannak. Ezzel is kellene valamit kezdeni. Nem látom okát, hogy ami több 
településen már jól működik, az itt miért nem működhet. Az ebek veszettség elleni oltásakor 
kapnak egy bilétát, amit a nyakukba kell tenni. Amennyiben közterületen biléta nélküli eb 
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található, azt begyűjtik. Ha biléta van rajta és a közterületen van a kutya a gazdája 
szankcionálható.  
 
Varró Gyula jegyző:  
Gyöngyösön működött gyepmesteri szolgálat, jelenleg azonban nincs. Nincs aki befogja a 
kutyákat.  
 
Berkes Elemér Parád Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Elnöke:  
Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2004. számú határozata alapján 
az önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzat részére a Kossuth L. u. 128. szám alatti 
bérlemény működéséhez szükséges rezsiköltséghez a bérleti időtartamára legalább 2014. 
december 31-ig, évente 240 e Ft-ot biztosít. A 2008, 2009, 2010-es évben a válasz az volt, 
hogy a településen nincs pénz és ezt az önkormányzat nem tudja, vagy csak részben tudja 
biztosítani a támogatást. 2009-ben a 240 e Ft helyett a kisebbségi önkormányzat 120 e Ft-ot 
kapott. 2010-ben támogatást még nem kaptunk. A Kisebbségi Önkormányzatnak van évi 540 
e Ft normatív támogatása. Ennek a nagy része a rezsiköltségre megy el. Arra kérem Önöket, 
hogy tartsák be a határozatban foglaltakat és a 240 e Ft-ot a kisebbségi önkormányzat 
számlájára utalják át.  
 
Mudriczki József polgármester: 
A támogatás mindaddig megtörtént, amíg a kisebbségi önkormányzat működött. Akkor szűnt 
meg a támogatás, amikor megszűnt a működés a kisebbségi önkormányzatnál, elvitték a 
bútorokat, felszereléseket. Most sem működik a kisebbségi önkormányzat.  
 
Berkes Elemér Parád Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Elnöke:  
Parád településen a kisebbségi önkormányzat működik. Úgy kellene működnie, mint a 
polgármesteri hivatalnak ?  
 
Mudriczki József polgármester: 
A ház működésére gondoltam, mivel a támogatást arra kérted, hogy abban az épületben 
működés legyen. Ez nem történt meg, az épületen lakat van.  
 
Berkes Elemér Parád Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Elnöke:  
2003-ban részt vettünk egy pályázaton, aminek az volt a neve, hogy Roma Közösségi Ház 
létrehozása Parádon. Támogatást nyert a pályázatunk. Konzorciumban voltunk az 
önkormányzattal és az iskolával. Amit az iskola és az önkormányzat kért azt megvásároltuk. 
Ha azon gondolkodunk, hogy hogyan működjön a kisebbségi önkormányzat, akkor az 540 e 
Ft-ot kifizetjük rezsiköltségre és nem csinálunk programokat. Ha nem teszi lehetővé a parádi 
önkormányzat, hogy működőképes legyen a cigány kisebbségi önkormányzat, akkor a 240 e 
Ft szükséges ahhoz, hogy működjön a kisebbségi önkormányzat e formájában is.  
 
Varró Gyula jegyző:  
A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy ennek a megállapodásnak több pontja volt. Biztos van 
olyan pontja, amit Önök nem teljesítettek a közösségi házzal kapcsolatosan. Nem tudom 
milyen működésről beszélünk, hiszen ebben az évben biztosan lakat volt az épületen. Jelen 
pillanatban 640 e Ft az, amit a kisebbségi önkormányzat szeptember végéig fölhasznált. Tehát 
az 566 e Ft-os normatív támogatáson fölül még kapott pénzt. Pénzben nem kifejezve is 
segítjük a kisebbségi önkormányzatot, hiszen a hétvégi rendezvényre is biztosítottuk a 
technikát, a berendezést, az emberi segítséget.  
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Szakács József képviselő:  
Teljesen egyetértek azzal, hogy a cigány kisebbségi önkormányzatnak működnie kell. 
Költségvetést kellene készíteni, hogy mire mennyi pénz kellene még.  
 
Berkes Elemér Parád Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Elnöke:  
A cigány kisebbségnek a hagyományait, kultúráját kell őrizni. Most nem tudunk a cigány 
gyerekeknek mikulás csomagot venni, mert nincs pénzünk. 2010-ben Parádon semmilyen 
roma kulturális program nem történt. Azért nem működőképes a ház, mert nem tudjuk 
működtetni. A cigány kisebbségi önkormányzatnak van egy munkaterve. Leírom, 
kidolgozom, hogy mire kérjük a támogatást.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Ez olyan kérdés, amit önálló napirendi pontként kellene megtárgyalni.  
 
Szakács Zalán választópolgár:  
A Központi konyha a közelmúltig Nagy Oszkár polgármester úr fennhatósága alá tartozott. 
Képviselő-testületi döntést követően a konyha átkerült az óvodához és az óvodavezető 
közvetlen irányítása alá került. Nagy Oszkár polgármester úrtól munkáltatói döntés alapján a 
konyhai dolgozók kaptak némi kereset kiegészítést. Az átkerülést követően az óvodavezető 
ezt a kiegészítést elvette a konyhai dolgozóktól. Ezzel kapcsolatban nagy aggályaim vannak. 
A heves megyei Főjegyző úr is ez ügyben úgy nyilatkozott, hogy a munkáltatói döntésen 
alapuló kereset kiegészítést nem lett volna szabad visszavenni, ugyanis a munkáltatói 
döntésen alapuló illetmény rész is beépül az alapbérbe. Alapot csökkenteni nem lehet. 
Ismereteim szerint a konyhai dolgozók a Munkaügyi peren gondolkodnak. Azt gondolom, 
hogy amikor lehet látni, hogy egy ilyen munkaügyi perben az önkormányzat pervesztes lesz, 
nem lenne szabad ezt felvállalni. Azt gondolom, hogy a tévedést minél előbb korrigálni 
kellene.  
Úgy tudjuk, hogy december 31-ig van a kórháznak a jelenlegi formájában a működési 
feltétele biztosítva. A munkahelyek miatt nem mindegy, hogy mi lesz a jövőben a kórházzal. 
Erről szeretnék tájékoztatást kapni.  
Kérdezném még, hogy a múlt heti tiltakozó nagygyűlésen, ami Recsken, Mátraderecskén 
zajlott a túlsúlyos kamionok és teherautók nagy forgalma miatt, részt vett-e az önkormányzat 
részéről ezen bárki ?  
 
Mudriczki József polgármester: 
A konyhai dolgozók bérének kérdése munkaügyi kérdés, ehhez nem tudok szólni. 
Megvizsgáljuk a dolgot és tájékoztatást adunk. Az ülés elején a kórházzal kapcsolatban 
tájékoztatást adtam, mivel késve érkezett ezért nem hallhatta. A tüntetésre semmilyen 
megkeresést nem kaptunk. Parádot talán a kamion forgalom annyira nem érinti, mint Recsket 
a kőbánya illetve a mátraderecskei téglagyár miatt. Az erdészet szállíttat vasúton tovább.  
 
Szakács József képviselő:  
Véleményem szerint, az áruszállítás nemzetközileg vasúton nem megoldható.  
 
Széll Péter választópolgár: 
Az október 20-i ülésen két témában szóltam hozzá. A kövespatai záportározó ügyének 
állásáról írásban kértem jegyző úrtól tájékoztatást. Ez nem történt meg, ennek pótlását kérem. 
A jegyzőkönyvbe az általunk folytatott párbeszéd nem került bele. Kérem a jegyzőkönyv 
kiegészítését. Mivel sem írásban, sem szóban nem kaptam az általam feltett kérdésre választ, 
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ezért itt bejelentem és a holnapi napon írásban benyújtom az önkormányzathoz is, hogy a 
szerződés visszatartási jogommal élni kívánok. 
 
Varró Gyula jegyző:  
Valóban volt nálam Széll úr érdeklődni, hogy mikor kap írásban tájékoztatást a záportározó 
ügyében. Széll úrral személyesen tárgyaltunk a megállapodásban foglaltakról. Pontosan arról, 
hogy a tanyájánál a vízbekötést az önkormányzat magára vállalta. Ez folyamatban van, 
Komjáti Sándort bízta meg az önkormányzat a tervek elkészítésével és engedélyeztetésével. 
Egy hetet vártunk arra, hogy Széll úr nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy ami a kérelem 
beadásához szükséges a vízügyhöz, erről nem mi tehetünk. Múlt hét szombaton a földmérő 
kinn járt a helyszínen Széll úrral egyeztetett az új út nyomvonal kijelöléséről. E hét péntekre 
fogjuk megkapni a kétváltozatos verziót, amit természetesen szintén egyeztetni fogunk Széll 
úrral. A harmadik feltétel, miszerint fizetünk 500 e Ft-ot, ezt december 31-éig kell 
megtennünk. Nem tudom milyen visszatartási jogról beszél Széll úr ? Mi a megállapodás 
szerint teljesítünk. A megállapodásban az van, hogy a záportározó munkaterület átadásáig 
történik meg a vízbekötéssel kapcsolatos intézkedés. A munkaterület átadás még nem történt 
meg, pontosan nem tudom megmondani mikor fog megtörténni. A kivitelező helyett nem 
tudok nyilatkozni.  
 
Széll Péter választópolgár: 
Nem látom a megvalósulását a vállalt dolgoknak. Nem tudom, hogy mikor lesz a 
munkaterület átadás.  
 
Varró Gyula jegyző:  
A szerződésben csak egyetlen konkrét időpont van december 31., amikor nekünk kikell fizetni 
az 500 e Ft-ot. Más konkrét időpont nincs.  
 
Szakács József képviselő:  
Kérem, hogy a Tűzoltó Egyesület munkájáról néhány sor kerüljön bele a Parádi Mozaikba.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Két tűzeset is volt nemrégiben Parádon, ahol a Tűzoltó Egyesület derekasan helyet állt a 
hivatásos tűzoltóság kiérkezéséig. Szükség van rájuk. Pályázat útján új felszerelési tárgyaink 
is vannak.  
 
Kucsera György képviselő:  
Tudomásom szerint december 1-jével bezár a parádfürdői információs iroda. Nem próbáltunk 
segíteni rajtuk, miért történt ez meg ?  
 
Mudriczki József polgármester: 
Soha, semmilyen problémával minket meg nem kerestek. Megkérdezem, hogy mi az oka ?  
 
Csortos Béláné képviselő:  
Kiadványokkal és más egyéb tárgyakkal segítettük a munkájukat. Közösen működtünk együtt 
programok szervezésében. Egy turinform iroda fenntartása évi 4-5 millió Ft-ba kerül.  
 
Szakács Zalán választópolgár:  
A parádi honlapon a polgármesteri köszöntőt megdöbbenve olvastam, hogy az idelátogató 
turista a gyógyfürdőben fürödhet. Azóta nem sok minden változott, a polgármesteri név 
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cserélődött, de a szöveg, azóta is fenn van. Jó lenne odafigyelni, hogy olyan dolog, ami nem 
létezik, ne inspiráljunk senkit.  
Az idős emberek speciális időt és gondoskodást igényelnek. Azt szeretném kérni, hogy 
tessenek azon gondolkodni, hogy a szociális ellátó rendszert, ami az idősek házi 
segítségnyújtását jelenti, valamilyen formában ezt kibővíteni. Nem elfogadható, hogy 
pénteken délutántól hétfő reggelig nincsenek ellátva az idősek.   
 
Mudriczki József polgármester: 
Jól működik az idősek napközi otthona ahol az ellátás és a napi látogatás, aki ezt igényli, 
rendben van. A hétvégi működést meg kell szervezni, de ennek vonzatai vannak, költségeket 
növel. Próbáljuk megtalálni a lehetséges, jó megoldást. Hétvégén az orvosi ügyelet működik, 
majd minden idős ember rendelkezik telefonnal, szükség esetén az orvost el tudja érni. Az 
idős emberek ellátása, gyógyszerkiváltás, ebédkihordás stb. példaértékűen működik.  
 
Szakács Zalán választópolgár:  
Nem osztom polgármester úrnak azon véleményét, hogy ez Parádon minta értékűen működik. 
A gondozónő jobban tudja, mint a gondozott, hogy hol milyen érték van neki a lakásban. Ez 
nagyon felháborító. Ha két emberrel többet kell az önkormányzatnak foglalkoztatnia, azért, 
hogy az idős emberek biztonság és komfort érzete és ellátása is lényegesen javuljon, mindenki 
jól jár.   
 
Mudriczki József polgármester: 
Ha szükséges meghívjuk az idősek napközi otthonának vezetőjét és dolgozóit is egy közös 
beszélgetésre.  
Ha nincs más kérdés, hozzászólás megköszönöm a megjelenést és bezárom az ülést.  
 
 
 

kmf. 
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