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Szám: 900-14 / 2010.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Parád Nagyközség 2010. december 03-án megtartott rendkívüli képviselőtestületi 

ülésén. 
                
 
 
  Határozat száma      Tárgy 
 
 

59/2010. (XII.03.) Vanó Sára Parád, Ifjuság utca 18. támogatása a Hátrányos Helyzetű 
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában 

60/2010. (XII.03.) Roma Nap és a kisebbségi önkormányzat működési támogatás 
elutasítása, roma családok részére tartós élelmiszervásárláshoz 100 e 
Ft támogatás  

61/2010. (XII.03.  Parádi Mozaik időszakos kiadványként történő nyilvántartásba vétele 
az Örökségvédelmi Hivatalnál  

 
 
   Rendeletek száma      Tárgy 
 
 

--- --- 

          
 
Napirend:           

 
 

1. Kérelem az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételhez  
 

2. Parád Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata támogatási kérelmének 
megtárgyalása 

 
3. Egyebek 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Parád Nagyközség 2010. december 03-án megtartott rendkívüli 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.  
 
 1./ Napirendi pont 
 
 Kérelem az Arany János Tehetséggondozó 

Programban való részvételhez 
 
Mudriczki József polgármester: 
Vanó Sára nyolcadik osztályos tanuló szülei részéről érkezett kérelem, kérik az önkormányzat 
támogatását gyermekük Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételéhez. A 
programban résztvevő diákot anyagilag is támogathatjuk.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Egerben a Szilágyi Erzsébet gimnáziumban a hátrányos helyzetű tanulók számra van 
lehetőség a továbbtanulásra.    
 
Mudriczki József polgármester: 
Mindig van egy-egy diák akit ennek a programnak a keretében támogat az önkormányzat, 
ehhez szükséges testületi határozat.  
 
Sándor Miklósné pénzügyi főtanácsos:  
A korábbi két diákot anyagilag is támogatta az önkormányzat, a legalacsonyabb 6.000.-Ft/hó 
összeggel, a négyéves oktatási időszakra.  
 
Csortos Béláné képviselő:  
A szülők anyagi helyzetét és a kislány, tanuláshoz való hozzá állását ismerve javaslom a 
támogatás megítélését.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Aki egyetért Vanó Sára Arany János Tehetséggondozó Program keretében történő 6.000.-
Ft/hó támogatásával, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért Vanó Sára támogatásával.  
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Parád Nagyközség Önkormányzatának 
59/2010. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 
János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.  
Támogatja, hogy Vanó Sára (szül: Eger, 1996. 10. 24. an: 
Majoros Marianna Katalin) 3240 Parád, Ifjuság utca 18. 
nyolcadik évfolyamos tanuló Parád település 
képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű 
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák 
számára a programban való részvétele idejére (maximum 
5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 6.000.-Ft havi 
ösztöndíjat nyújt.  
A képviselő-testület ennek fedezetét a település 
költségvetésében biztosítja.  
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal 
együtt – határidőre a tanuló által az első helyen 
kiválasztott iskola részére küldje meg.  
 
Határidő: 2010. december 10.  
Felelős: polgármester 

 
 
 2./ Napirendi pont 
     

Parád Nagyközség Cigány Kisebbségi 
Önkormányzata támogatási kérelmének 
megtárgyalása  

 
Mudriczki József polgármester:  
Az elmúlt testületi ülésen kértük, hogy Parád Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata 
írja le, hogy a kért támogatást mire szeretné fordítani. Megkaptuk a beadványt, melyben 
kimutatásra került, hogy mire szeretnék fordítani a támogatást. Berkes úr elmondta, hogy a 
Roma Napot a Gyopár presszóban kívánják megtartani, két zenekarral, táncosokkal.    
 
Szakács József képviselő:  
A Roma Nap megrendezésének támogatását nem javaslom.  
 
Dr. Radetzky Nagy István képviselő:  
Két szempontból gondolnám a határozat újragondolását. Mindig nyújtsa be a kisebbségi 
önkormányzat a tervezetét, hogy mit szeretne. Bizonyos felelősséggel tartozzanak ezekért a 
rendezvényekért. Ne legyen a támogatás automatikus, a rendezvényekért anyagi felelősséggel 
is tartozzanak.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester: 
Ma már nem tudunk az anyagi szűkösség tekintetében különbséget tenni cigány és nem 
cigány emberek között. Nem látom be ilyen anyagi körülmények között, hogyha törvény nem 
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késztet rá bennünket, hogy mi kisebbséget támogassunk. Ez egy szerződés 2004-ből, amit a 
jelen körülmények között felbontanék és újratárgyalnám.  
 
Sándor Miklósné pénzügyi főtanácsos:  
2004-ben kötött az önkormányzat a kisebbségi önkormányzattal egy használatba adási 
szerződést. Ebben szerepel az, hogy a kisebbségi önkormányzat a házra 9,6 millió Ft-ot költ. 
Ebből az épületet felújította. Ez a szerződés azt is tartalmazza, hogy a kisebbségi 
önkormányzat gázfűtésűvé alakítja az épületet, ami mind a mai napig nem történt meg. Az évi 
240 e Ft-os támogatást a ház akkori élettel teli működéséhez biztosította az önkormányzat. A 
nemzeti és etnikai kisebbségekről szóló jogszabály is azt mondja, hogy a kisebbség 
működéséhez szükséges feltételeket az önkormányzatnak biztosítania kell. Ahogyan jelenleg 
a kisebbségi önkormányzat működik 1.750.-Ft a villanyszámlája és ettől több rezsije nincs is. 
Ilyen mértékben mi is támogatjuk őket, január, februárban az átmeneti gazdálkodás keretében 
a 20-20 e Ft-ot, ez majd az egész éves közműköltségüket fedezi. Az államtól 566 e Ft-ot 
kaptak.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Gyakorlatilag ebben az évben semmit nem csináltak, az épületet raktárnak használták. Az 566 
e Ft-ból félre lehetett volna tenni. Balatoni táborozáson voltak a gyerekekkel, amihez anyagi 
támogatást nyújtottunk, illetve az önkormányzat kisbusza szállította őket oda és vissza az 
üdülőhelyre.  
 
Sándor Miklósné pénzügyi főtanácsos:  
Megkapják az államtól az 566 e Ft normatív állami támogatást, ezen felül feladatalapú 
támogatásra nyújthatnak be pályázatot. A parádi cigány kisebbségi önkormányzat a tavalyi 
évben nem kapta meg ezt a feladatalapú támogatást, valószínű azért, mert nem tudta azokat a 
dolgokat felmutatni, ami ennek a támogatásnak a feltétele.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester: 
A szerződést újra kell tárgyalni. Javaslom, hogy a 80 e Ft-ot ne adjuk, gazdálkodják ki. 
Számla ellenében a ház fenntartását finanszírozni fogjuk.  
 
Szakács József képviselő:  
Támogatom, hogy a rászoruló családok kapjanak csomagot, de ez kontrollálva legyen, hogy 
kik kapják meg.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Ez évben kétszer is volt csomagosztás a családsegítő szolgálat közreműködésével. Pályázaton 
nyert tartós élelmiszercsomagokat kaptak az arra rászorulók.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester: 
A tartós élelmiszercsomag értékét meg kell határoznunk és a Valiskó Jánosné 
gyermekvédelmi felelős által adott lista alapján támogassunk embereket és ahhoz igazítjuk az 
összeget, melyet a Szociális és Egészségügyi Bizottság határozzon meg.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Javaslom, hogy a kulturális naphoz anyagiakkal ne járuljunk hozzá, de a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság részére a szükségét érző romáknak segélyt adjon.  
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Dr. Nagy István alpolgármester: 
100 e Ft körüli keretösszeget javaslok.  
 
Mudriczki József polgármester: 
A képviselő-testület a Roma Nap és a kisebbségi önkormányzat működés támogatását 
elutasítja, azonban a nehéz helyzetben lévő roma családok részére történő tartós élelmiszer 
vásárlását 100 e Ft összegben támogatja, ennek kidolgozását a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság hatáskörébe utalja. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.   
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a javaslatban foglaltakkal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
60/2010. számú határozata:  
A képviselő-testület a Roma Nap és a kisebbségi 
önkormányzat működési támogatását elutasítja, azonban a 
nehéz helyzetben lévő roma családok részére történő 
tartós élelmiszer vásárlását 100 e Ft összegben támogatja, 
ennek kidolgozását a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
hatáskörébe utalja. 

 
Dr. Nagy István alpolgármester: 
A nem cigány származású lakosság körében is végezzen a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság effajta felmérést.  
 
 3./ Napirendi pont 
 
                                                              Egyebek 
 
Mudriczki József polgármester: 
Újra kezdtük a Parádi Mozaik kiadását. A nyomdában jelezték, hogyha regisztrálunk a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál, akkor az Áfa nagy részét ők támogatásként elengedik. 
A 25 % Áfa helyett csak 5 %-ot kell fizetni. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, 
kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
61/2010. számú határozata: 
A polgármester és önkormányzati képviselő választás 
során a lakosság részéről jogos igényként merült fel a 
közügyekről való tájékozódás igénye. A hiteles 
tájékoztatás érdekében Parád Nagyközség 
Önkormányzatának képviselő-testülete újra indítja a 
Parádi Mozaik című korábbi ideiglenes kiadványát.  
A kiadvány célja, hiteles tájékoztatást nyújtani a lakosság 
részére a képviselő-testület munkájáról, a közügyekről, 
várható fejlesztésekről.  
Egyúttal a képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a lapot a Kulturális Örökségvédelmi 
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Hivatalnál időszakos kiadványként nyilvántartásba 
vetesse.  

 
Mudriczki József polgármester: 
Ha nincs más kérdés, hozzászólás megköszönöm a megjelenést és bezárom az ülést.  
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 

Mudriczki József 
    polgármester                                                               

                 
 
 
 
 
 
               Dr. Radetzky Nagy István                                           Szakács József  
                            jkv. hitelesítő                                                       jkv. hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
 

Bocsiné Lázár Éva 
jegyzőkönyvvezető 

 


