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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Parád Nagyközség 2010. december 15-én megtartott képviselőtestületi ülésén. 
                
 

  Határozat száma      Tárgy 
 

62/2010. (XII.15.) 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása  

63/2010. (XII.15.)  Cifra-Istálló és Kocsimúzeum 2011. január 1-jétől történő 
továbbüzemeltetésére kötendő megállapodás jóváhagyása a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Központtal   

64/2010. (XII.15.)  2011. évre tervezett közfoglalkoztatási programról tájékoztató 
tudomásulvétele 

65/2010. (XII.15.)  Települési felszíni vízrendezés probléma megoldására szakértői szintű 
egyeztetés 

66/2010. (XII.15.) Berkes Elemér Szociális és Egészségügyi Bizottsági tagságról történő 
lemondás elfogadása  

67/2010. (XII.15.)  Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Pedagógiai Programjának elfogadása 

68/2010. (XII.15.) Szociális és Egészségügyi Bizottság részéről 100 e Ft visszaadásának 
elfogadása 

 
   Rendeletek száma      Tárgy 
 

8/2010. (XII.15.) Az önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról 

9/2010. (XII.15.) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért 2011. 
évben fizetendő díjakról 

10/2010. (XII.15.) Az idegenforgalmi adóról szóló 10/2007. (XII.11.) rendelettel módosított 
11/2003. (XII.10.) rendelet módosításáról  

11/2010. (XII.15.)  A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 9/2004. (IV.29.) 
rendelettel módosított 5/1999. (XII.15.) rendelet módosítására 

12/2010. (XII.15.) A 9/2004. (IV.29.) valamint 13/2003. (XII.10.) rendelettel módosított 
10/2002. (XII.12.) rendelet módosítására 

13/2010. (XII.15.) A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni 
juttatásáról 

          
Napirend:           

1. 2011. évi költségvetési koncepció  
2. 2011. évi csatornadíjról szóló rendelet elfogadása 
3. Idegenforgalmi adóról szóló rendelet módosítása 
4. Magánszemélyek kommunális adórendeletének módosítása 
5. Helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása 
6. Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet elfogadása  
7. Cifra-Istálló Kocsimúzeum üzemeltetési szerződésének jóváhagyása  
8. 2011. évi közhasznúmunka pályázat lehetőségéről tájékoztató 
9. Helyi vízelvezető árkok, átereszek felméréséről készült jelentés  
10. Egyebek  
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Parád Nagyközség 2010. december 15-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.  
 
 1./ Napirendi pont 
 
 2011. évi költségvetési koncepció  
 
Szakács József képviselő:  
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a jövő évi költségvetési koncepciót. A bevételek 
tervezésénél döntően  a helyi adókra van hatásunk. A kommunális adó esetében az adó 
mértékét ingatlanonként 4.000.-Ft/év összegben kívánjuk meghatározni. Az üdülő épületek 
adója eltörlődik a következő évtől, kommunális adó kivetésére kerül sor. Az idegenforgalmi 
adó mértéke 350.-Ft/fő/éjszakára emelkedik. Az iparűzési adó mértékét nem kívánjuk emelni. 
piaci és vásározó kiskereskedelmet folytatók esetén 500.-Ft/nap, építőipari tevékenységet 
folytató, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama 
adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot 5.000.-Ft/nap. A törvény által 
előírt kötelező önkormányzati feladatokat tudjuk teljesíteni, hitelre nincs szükségünk.  
Béremelés nincs tervezve.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Próbáltuk a lakosság költségeit alacsony szinten tartani és egy nagyon mértéktartó 
gazdálkodással a költségvetést egyensúlyban tartani 2011-ben. Aki egyetért a határozati 
javaslatban foglaltakkal kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a 2011. évi költségvetési koncepciót.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
62/2010. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzata megtárgyalta a 2011. 
évi költségvetési koncepciót. Az abban foglaltakkal 
egyetért.  
A képviselő-testületet az a cél vezérli, hogy az itt élők 
terhei ne növekedjenek tovább, ezért sem térítési díjat, 
sem helyi adót nem tervez emelni.  
A lényeges költségvetés összeállítása során az előző évek 
gyakorlatához hasonlóan törekedni kell a pénzeszközök 
ésszerű, takarékos felhasználására, az esedékes bevételek 
teljes körű beszedésére.  
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Mudriczki József polgármester: 
A koncepció és az elfogadott költségvetés közötti átmeneti időszakban az önkormányzat 
gazdálkodását kell szabályozni. Aki az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet elfogadja, 
kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a rendeletet.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
8/2010. (XII. 15.) számú rendelete 

az önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról 
 

Parád Nagyközség Önkormányzata az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. 
törvény 76. § (1) bekezdése alapján a 2011. évi átmeneti gazdálkodásról a következő 
rendeletet alkotja: 

1. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére és 
annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzati költségvetési szervek 
gazdálkodására. 

2. § 
 

(1) Parád Nagyközség Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert, hogy 2011. január 1-től 
a 2011. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat bevételeit 
folytatólagosan beszedje.   
 
(2) A céljelleggel átvett, illetve támogatásértékű bevételek felhasználása az adott célra 
folyamatosan megtörténhet. 
 
(3) A 2010. évi pénzmaradvány áthúzódó kötelezettséggel terhelt része, az adott feladatokhoz 
felhasználhatók. 

3. § 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat kiadásait a 2. §-
ban foglaltakon túlmenően az alábbiak szerint fedezze: 
 
A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, és a Polgármesteri Hivatal 
vonatkozásában a működési kiadások az alábbiak szerint fizethetők ki: 
 
a) A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kifizetése a hatályos 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv., a köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. Tv.,  valamint a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók 
esetében 2011. január 1. napjától a 2011. évi bérpolitikai intézkedésekkel megegyező mértékű   
személyi juttatások és ezek járulékai időarányos részéig terjedhet, kivéve a fenti jogszabályok 
alapján történő jubileumi jutalom kifizetését, mely az esedékesség napján teljes összegben 
kifizethető. 
 
b) A dologi kiadások finanszírozásának szabályai: 
A Polgármesteri Hivatal és a részben önálló intézmények a dologi kiadásokra az átmeneti 
időszakban a 2010. évi eredeti költségvetés időarányos részét használhatja fel, kivéve a 
szociális ellátásokat, ahol az állami támogatásokkal növelt összeg alapján kerül 
meghatározásra az időarányos felhasználás. 
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c) Támogatásértékű kiadásként, átadott pénzeszközként a 2010. évi eredeti előirányzat 
időarányos része utalható. 
 
d) Felújítási és beruházási kiadások esetében csak az áthúzódó kötelezettségvállalások 
előirányzatai teljesíthetők, kivéve a balesetveszély elhárítást, sürgős beavatkozást igénylő 
eseteket. Ezekről a soron következő ülésen a képviselőtestületet tájékoztatni kell.  

   
4.§ 

 
(1) A képviselőtestület  felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás 
időszakában a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvénynek, a 
jogszabályoknak és az önkormányzat rendeleteinek megfelelően a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
(2) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2011. évi költségvetés 
részét képezi, a beszedett bevételek és teljesített kiadások beépítésre kerülnek a 2011. évi 
költségvetésbe. 

5. § 
 
A rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit Parád Nagyközség Önkormányzata 
2011. évi költségvetéséről szóló rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni. 
 
 2./ Napirendi pont 
     

2011. évi csatornadíjról szóló rendelet elfogadása  
 
Mudriczki József polgármester:  
A regionális vízmű lakossági fogyasztó esetén 200.-Ft-ról, 207.-Ft-ra, közületi fogyasztó 
esetén 315.-Ft-ról, 326.-Ft-ra történő emelést javasol, ezt mi elfogadjuk. Aki a csatornadíjról 
szóló rendeletet elfogadja, kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a rendeletet.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzata  
Képviselőtestületének 

9/2010. (XII. 15.) rendelete 
az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért 

2011. évben fizetendő díjakról 
 

Parád Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 
16. § valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Törvény 7. § (1) 
bekezdése és 11. § (1) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja: 

 
A rendelet hatálya 

 
1. § 

Jelen rendelet hatálya Parád Nagyközség közigazgatási területén üzemelő önkormányzati 
tulajdonú közterületi gravitációs és nyomott rendszerű szennyvízhálózatot igénybe vevő 
lakosság és közületi fogyasztókra, valamint a csatornaszolgáltatást biztosító ÉSZAK-
MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT - mint szolgáltatóra - terjed ki. 



 

 

 

5 

A szolgáltatás díja 
 

2. § 
Parád Nagyközség Önkormányzata a tulajdonában lévő és az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI 
REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT. által üzemeltetett csatornahasználat után a fizetendő díj 
mértékét 2011. január 1. napjától  
 

- lakossági fogyasztó esetén (200 Ft-ról)   207 Ft/m3     + áfa      
                                 - közületi fogyasztó esetén   (315 Ft-ról)   326 Ft/m3     + áfa     
 
összegben állapítja meg. 

A díjalkalmazás feltételei 
 
3. § 

A csatornadíj kiszámításának alapja az ingatlanon mért hálózati vezetékes ivóvízfogyasztás 
mennyisége. Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az 
irányadó. A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékmérők mérési 
különbözetéből megállapított fogyasztási különbözetet a bekötési vízmérő szerinti fogyasztó 
köteles megfizetni a szolgáltatónak. 
 Az elfogyasztott mennyiségből - a település családi házas, kertes jellegére figyelemmel - a 
lakossági fogyasztók részére éves szinten az önkormányzat, 5 % locsolási kedvezményt 
biztosít. 
A locsolási kedvezmény a kiadásra kerülő végszámlákban jelenik meg. 
A közületi fogyasztókat a locsolási kedvezmény nem illeti meg. 
 

4. § 
(1) A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyisége       

méréssel, mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott vízmennyiség       
alapulvételével állapítható meg. 

(2) Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál: 
a.) az a szennyvízmennyiség, amely a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló 

szennyvízelhelyező műben vagy befogadóban nyert elhelyezést, 
b.)  az a szennyvízmennyiség, amelynek a szennyvízelvezető műbe vezetését minőségi 

vagy egyéb ok miatt az illetékes hatóság megtiltotta, és elhelyezését a fogyasztó 
igazolta, 

c.) az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a 
szolgáltató által igazoltan a környezetben elszivárgott. 

d.)  a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett átalány ivóvíz mennyiség, illetve a 
ténylegesen felhasznált mennyiség, ha ennek mérése hitelesített almérő beépítésével 
biztosított és ennek tényét a fogyasztó a szolgáltató felé jelzi.   

e.)  Élelmiszeripari termék előállításához felhasznált technológiai ivóvíz mennyisége, 
amennyiben ennek mérése hitelesített mérőberendezéssel biztosított. 

f.)  Nem vonatkozik az e.) pontban megjelölt szabály a termék előállítása illetve 
csomagolása során felhasználásra kerülő mosó, tisztító vízre. 

(3) Aki az ingatlanon keletkezett szennyvizet a szennyvízelvezető műbe mérés nélkül vezeti, 
és a vizet nem vagy nem csak közműves vízellátáshoz csatlakozva, hanem saját vízműből 
vagy más vezetékes megoldással szerzi be, a beszerzett valamennyi vízmennyiség 
mérésére köteles hiteles vízmérőt működtetni és a mért mennyiségről a szolgáltatót 
tájékoztatni. A szolgáltató jogosult a mért mennyiséget a helyszínen a fogyasztó 
jelenlétében ellenőrizni. 
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Hatálybalépés 
 

5. § 
Ez a rendelet 2011. január 1. napjától lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti Parád 
Nagyközség Önkormányzatának 8/ 2008. (XII. 1.) számú rendelete. 
 

Átmeneti rendelkezések 
 

6. § 
Ha a rendelet hatálybalépése és a fogyasztás leolvasása nem esik egybe, a számlázás alapjául 
szolgáló mennyiséget időarányosan meg kell osztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra. 
 
 3./ Napirendi pont 
 
                                                              Idegenforgalmi adóról szóló rendelet módosítása  
 
Mudriczki József polgármester: 
Minimális emelést igyekeztünk érvényesíteni 330.-Ft-ról, 350.-Ft-ra kívánjuk emelni április 
1-től az idegenforgalmi adót vendégéjszakánként. Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással 
jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az idegenforgalmi adóról szóló rendeletet.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

10/2010. (XII. 15.) rendelete 
 az idegenforgalmi adóról szóló 10/2007. (XII. 11.) rendelettel módosított  

11/2003. (XII. 10.) rendelet módosításáról 
 

Parád Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
16. § valamint a többször módosított 1990. évi C. törvény 1.§ rendelkezéseiben szereplő 
felhatalmazások alapján megalkotta az idegenforgalmi adóról szóló 11/2003. (XII. 10.) 
rendeletét, amelyet az alábbiak szerint módosít: 
 

1. § 
 
Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 
11/2003. (XII. 10.) rendelete (továbbiakban Rendelet) 2. § b). pontja hatályát veszti. 
 
„b) aki az önkormányzat illetékességi területén olyan üdülésre, pihenésre alkalmas épületnek 
tulajdonosa, amely nem minősül lakásnak.” 
 

2. § 
 
A Rendelet 5 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 
(1) „Az idegenforgalmi adó mértéke a megkezdett vendégéjszaka alapján személyenként és  
      vendégéjszakánként 350,-Ft” 
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3.§ 
 

Jelen rendelet 1. §-a 2011. január 1. napján lép hatályba.  
A 2. § rendelkezését 2011. április 1. napjától kell alkalmazni. 
A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerinti helyben szokásos módon a jegyző 
gondoskodik. 
 
 4./ Napirendi pont 
 
                                                              Magánszemélyek kommunális adórendeletének 

módosítása   
 
Mudriczki József polgármester: 
A kommunális adó mértékét az önkormányzat emelni nem tervezi. Az üdülő ingatlanok 
adózása megszűnik és helyette kommunálisadót kívánunk kivetni. Aki elfogadja a rendelet 
módosítását, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a rendelet módosítását.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2010. (XII. 15.) rendelete  

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
 9/2004. (IV. 29.) rendelettel módosított 

5/1999. (XII. 15.) rendelet 
módosítására 

 
Parád Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
16. § valamint a többször módosított 1990. évi C. törvény 1. § rendelkezéseiben szereplő 
felhatalmazások alapján megalkotta a magánszemélyek kommunális adójáról szóló, már 
módosított 5/1999. (XII. 15.) rendeletét, amelyet az alábbiak szerint módosít: 
 

1. § 
 
Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális 
adójáról szóló 5/1999. (XII. 15.) rendelete 2. §-a az alábbiakkal egészül ki: 
 
Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül: 
 
c) a magánszemély tulajdonában álló pihenésre, üdülésre alkalmas épület, függetlenül annak 
területi elhelyezkedésétől (kül vagy belterület) és komfortfokozatától. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba 
A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerinti helyben szokásos módon a jegyző 
gondoskodik. 
 
 5./ Napirendi pont 
 
                                                              Helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása  
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Mudriczki József polgármester: 
A helyi iparűzési adó mértékén, ami 1,5 % nem kívánunk emelni, ezzel is előnyösebb 
helyzetbe hozni az itt működő vállalkozásokat. Viszont a vásározók és kiskereskedelmet 
folytatók esetében napi 500.-Ft iparűzési adót, valamint az építőipari tevékenységet folytató, 
illetőleg természeti erőforrást feltáró vagy kutató, feltéve, hogy a folyamatosan vagy 
megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de 
nem éri el a 181 napot 5.000,-Ft-ot kívánunk bevezetni.  
 
Dr. Radetzky Nagy István képviselő:  
Méltánytalannak tartom az egészségügyi vállalkozásokra kivetett iparűzési adót. Van olyan 
önkormányzat, ahol csökkentették, volt olyan ahol eltörölték.  
 
Varró Gyula jegyző:  
Az önkormányzat jelentős anyagi támogatással segíti a településen jelenlévő egészségügyi 
vállalkozásokat. A jelenleg hatályos 1990. évi C. törvény szerint jövedelemfüggő az 
adókedvezmény nyújtásának lehetősége. A 2,5 millió Ft-ot meg nem haladó bevételű 
vállalkozások számára nyújthat az önkormányzat kedvezményeket.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Aki az iparűzési adórendelet módosítással egyetért kérem, kézfelnyújtással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadja az iparűzési adó rendelet módosítását.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzata  
Képviselőtestületének 

helyi iparűzési adóról szóló 
12/2010. (XII. 15.) rendelete a 

9/2004. (IV. 29.) valamint 13/2003. (XII. 10.) rendelettel 
 módosított 10/2002. (XII. 12.) rendelet módosítására 

 
Parád Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
16. § valamint a többször módosított 1990. évi C. törvény 1. § rendelkezéseiben szereplő 
felhatalmazások alapján megalkotta a helyi iparűzési adóról szóló többször módosított 
10/2002. (XII. 12.) rendeletét, amelyet az alábbiak szerint módosít: 
 

1. § 
 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 
10/2002. (XII. 12.) rendeletének 6. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az átalány naptári naponként: 
a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytatók esetén 500,-Ft 

 
b) építőipari tevékenységet folytató, illetőleg természeti erőforrást feltáró vagy kutató, 

feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama 
adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot 5.000,-Ft 

 
2. § 
 

(1) Ez az önkormányzati rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. 
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(2) Ezen rendelet hatályba lépésével az önkormányzat többször módosított 10/2002. (XII. 12.) 
önkormányzati rendeletének 6. § (2) bekezdése hatályát veszti. 

 
 6./ Napirendi pont 
 

Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 
rendelet elfogadása   

 
Mudriczki József polgármester: 
A képviselők tiszteletdíját havi 10.000.-Ft/hó jelképes összegben javasoljuk meghatározni. 
Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletet.  
 

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
13/2010. (XII. 15.) RENDELETE 

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK TISZTELETDÍJÁRÓL 
ÉS 

TERMÉSZETBENI JUTTATÁSÁRÓL 
 

Parád Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
20. § (2) bekezdése, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) és (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja.  
 

1. § 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzati képviselőkre és bizottsági tagokra. 
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya tisztségviselőkre (polgármester, alpolgármester), akiknek 

járandóságairól a képviselőtestület önkormányzati határozatban dönt.  
 

2. §  
 
A települési önkormányzati képviselők és önkormányzati bizottsági tagok a település 
érdekében végzett közösségi munkájuk elismeréseként - megválasztásuk napjától - havi 
rendszerességgel nettó 10.000,-Ft összegű tiszteletdíjban részesülnek.  
 

3. § 
 
(1) A tiszteletdíj minden hónapot követő hó 10. napjáig történő kifizetéséről, a polgármesteri 

hivatal házi pénztárosa gondoskodik.  
(2) A juttatás elszámolását és kifizetését a pénzügyi bizottság évente ellenőrzi.  
 

4. § 
 
(1) Ez a rendelet 2010. december 16. napján lép hatályba.  
(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerinti helyben szokásos módon a jegyző 

gondoskodik. 
(3) Jelen rendelet hatályba lépésével a 10/2006. (XI. 09.) önkormányzati rendelet hatályát 

veszti. 
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 7./ Napirendi pont 
 
                                                              Cifra-istálló Istálló kocsimúzeum üzemeltetési 

szerződésének jóváhagyása   
 
Mudriczki József polgármester: 
Önkormányzatunk két éve üzemelteti a Cifra-istállót, mintegy 20 fő helyi dolgozóval, 
zömében a közmunka programban résztvevővel. Egyeztetések során még egy újabb év, 
üzemeltetési lehetőséget kaptunk, a megállapodás tervezetet megküldtük a képviselőknek. Aki 
egyetért a továbbüzemeltetéssel és a megállapodás tervezetben foglaltakkal, ezzel együtt a 
határozati javaslatban foglaltakkal, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
63/2010. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Cifra-istálló és Kocsimúzeum 2011. január 1-jétől történő 
továbbüzemeltetésére kötendő megállapodást a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Központ és az 
Önkormányzat között jóváhagyja.  
Felhatalmazza tisztségviselőit a megállapodás aláírására.  

 
 8./ Napirendi pont 
 
 2011. évi közhasznúmunka pályázat lehetőségéről 

tájékoztató 
 
Mudriczki József polgármester: 
Az út a munkához program 2010. december 31. napjával véget ér.  Márciustól indul az új 
közfoglalkoztatás. Január, február hónapokban is van lehetőség közfoglalkoztatásra pályázni, 
nem túl előnyös feltételekkel. Mi ezt megtettük. Három megyére van 1600 munkahelyi 
lehetőség. Erre az átmeneti időszakra 11 fő foglalkoztatására pályáztunk. 8 órában szeretnénk 
alkalmazni az érintett munkavállalókat, munkabérük 70 %-át az állam finanszírozza, 30 %-ot 
pedig az önkormányzat. Ez a 11 fő esetében is elég nagy költségnövekedést okoz.   
 
 
Varró Gyula jegyző:  
A kormány jelenleg készíti elő a következő évre szóló új programot, ami némi eltérést mutat a 
korábbi időszakhoz képest. Az önkormányzatok helyett, inkább a kisvállalkozói réteg felé 
tolódnak el a támogatások. Március 1-jétől a kisvállalkozások számára is lehetőség nyílik, 
hogy azok az emberek, akik ellátatlanok, munkanélküliek foglalkoztatva legyenek. Az 
önkormányzatoknál kétféle elképzelés van, az egyik a rövid futamidejű foglalkoztatás, ami 2-
4 hónapos időtartamú foglalkoztatás lehet. Ebben az esetben 95 %-os támogatást ad az állam. 
Itt 4 órás foglalkoztatásról kell beszélni, aminél a minimálbérnek a fele illeti meg a dolgozót. 
A másik a max. 12 hónapra eső foglalkoztatás, ez csak abban az esetben, ha a tevékenyég pl. 
szolgáltató jellegű. A jelenlegi ismeretek szerint erre lehet majd pályázatot benyújtani.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Aki elfogadja a tájékoztatót, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
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A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a 2011. évi közhasznúmunka pályázat 
lehetőségéről szóló tájékoztatót.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
64/2010. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2011. évre tervezett közfoglalkoztatási programról szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 

 
 9./ Napirendi pont 
 
                                                              Helyi vízelvezető árkok, átereszek felméréséről 

készült jelentés  
 
Mudriczki József polgármester: 
Alpolgármester úr kezdeményezésére, felmérésre került településünkön a kritikus szakaszon 
lévő vízelvezető árkok és átereszek állapota. Terveket kell készítenünk ahhoz, hogy pályázni 
tudjunk vízelvezető rendszerek támogatására. Ez legyen alap ahhoz, hogy a tervek 
elkészülhessenek. Következő üléseink egyikén bővebben fogunk tárgyalunk erről.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Most rögtön tárgyaljunk a további teendőkről. Szakemberek is részt vettek a felmérésben és 
Parádon három olyan hely van, ahol meg kellene fogni a vizet.  
 
Varró Gyula jegyző: 
A Kristály út egyes szakaszai, Petőfi és Béke út Kossuth út által határolt rész, a Sziget úti 
oldal. Ezek egy része csak azon múlik, hogy a lakók hajlandóak-e valamilyen technikai 
eszközt, munkagépet beengedni - árokásás céljából - a portájukra. A Kristály úton a 
domboldal éle föl van szintezve. Meg van jelölve, hogy melyek azok az ingatlanok, amelyek 
alkalmasak lennének arra, hogy bevezetésre kerüljön a víz. A Kristály út alsó részén van egy 
mély fekvésű terület, ahol összegyűlik a víz. A sziget úton is vannak olyan hajlatok a 
domboldalon, amik összegyűjtik és levezetik a vizet és ezek egy része magántulajdonú 
ingatlant érint.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Első lépésben mindenképen a Kristály úti árkokat kellene rendbe tenni, hiszen abba tudna 
becsatlakozni a föntről lefolyó víz.  
 
Csortos Béláné képviselő:  
Lesznek majd ilyen jellegű pályázatok ?  
 
Varró Gyula jegyző: 
NORDA-s konferencián hangzott el, hogy a 2011-2013-as időszakra, három évre, három 
megyére összesen 101 milliárd forintnyi EU-s támogatás áll majd rendelkezésre. 
Remélhetőleg ezek között lesz vízrendezési célú is. Pályázni csak akkor lehet, ha vannak 
tervek és engedélyek.  
 
Szakács József képviselő:  
Fontossági sorrendet kell fölállítani.  
 



 

 

 

12 

Dr. Nagy István alpolgármester: 
Meg kell azt is néznünk, hogy milyen kényszerítő eszközök állnak rendelkezésünkre, hogy a 
lakosság csinálja meg illetve tartsa rendben az átereszét akinek szükséges. Ez ügyben majd 
kötetlen megbeszélésre van szükség.  
 
Szakács József képviselő:  
Az ott lakókkal közösen csoportokat kellene létrehoznunk.  
 
Mudriczki József polgármester: 
A legtöbb gondot a Kristály úton lefolyó víz okozza.  
 
Varró Gyula jegyző: 
A Kristály úton elvégzett felmérés szerint 3-4 ingatlan előtti áteresz elbontását és átépítését 
érinti. Alternatívaként felmerülhet, hogy a kertek végében lehetne húzni egy nagy árkot és azt 
valaki portáján kihozni. Holnap még továbbfolytatódnak a geodéziai felmérések, aztán 
szűkebb körben szakemberek bevonásával kellene átbeszélni a legmegfelelőbb lehetőségeket.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy folytassuk a vízelvezetés problémájának a megoldását a Kristály út, a 
Petőfi, a Béke és a Kossuth út által közreölelt területen, kérem kézfelnyújtással jelezze. A 
tervekhez szükséges felmérések elkészültek.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester: 
Egészítsük ki azzal, hogy bízzuk meg a polgármestert, hogy egy bizottságra tegyen javaslatot.   
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a javaslattal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
65/2010. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a  
település egyes részein jelentkező felszíni vízrendezési 
probléma mielőbbi rendezése érdekében szakértői szintű 
egyeztetésről dönt. Ennek előkészítésére felhatalmazza 
polgármesterét, hogy az érintett ingatlantulajdonosi kör 
illetve műszaki szakemberek bevonásával még január 
hónapban egyeztetést folytassanak a legcélszerűbb 
műszaki megoldás kiválasztása érdekében 

 
 10./ Napirendi pont 
 
                                                                Egyebek  
 
Mudriczki József polgármester: 
Berkes Elemér Parád Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Elnöke levélben 
értesített, hogy 2011. január 1-jével a Szociális és Egészségügyi Bizottsági külső tagságáról 
lemond egyéb elfoglaltságai miatt. A lemondását el kell fogadnunk, de az, hogy ő javasol egy 
másik személyt, mint a CKÖ Elnöke az nem elfogadható. Javasoljon a CKÖ egy személyt a 
bizottságba. Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.  
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Parád Nagyközség Önkormányzatának 
66/2010. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
Berkes Elemér Parád Nagyközség Cigány Kisebbségi 
Önkormányzata Elnökének Szociális és Egészségügyi 
Bizottsági külső tagságáról 2011. január 1-jétől történő 
lemondását tudomásul veszi.  
Egyben felkéri Parád Nagyközség Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatát, hogy delegáljon új külsős tagot.  

 
Mudriczki József polgármester: 
Az iskolából érkezett egy kérelem a pedagógiai program módosításának elfogadására. Az 
iskolában az alsó tagozatban szeretnének visszatérni a második év félévétől a jegyekkel való 
osztályozásra. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem kézfelnyújtással 
jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
67/2010. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Fáy András Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény nevelőtestületének 
véleményét figyelembe véve a Pedagógiai Programja 5. 
pontjának alábbiak szerinti módosítását elfogadja:  
„Az általános iskola első évfolyamán és a második 
évfolyam első félévében megmarad a szöveges értékelés. 
A második év félévétől a hagyományos osztályozásos 
módszert vezeti be a tanulók minősítésébe. Ha a tanuló az 
első évfolyamon „felzárkóztatásra szorul”, minősítést kap, 
az iskolának, a szülő bevonásával értékelni kel a tanuló 
teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását 
akadályozó tényezőket, és javaslatot kell tenni azok 
megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre.  

 
Kucsera György képviselő:  
A képviselő-testület felajánlotta a Szociális Bizottságnak 100 e Ft szétosztását azoknak a 
rászorulóknak, akik nem kaptak egész évben semmiféle támogatást. 20 család került a listára, 
azonban a bizottság nem tudott érdemben döntést hozni a támogatásról. A Bizottság 
egyhangúlag úgy döntött, hogy ezt az összeget nem használja föl.   
 
Dr. Nagy István alpolgármester: 
Parádon nincsenek olyan családok, akiknek nagyon kellene a támogatás ?  
 
Kucsera György képviselő:  
Azok a családok, akik talán éheznek, egész évben megkapták a támogatást.  
 
Szakács Zalán választópolgár:  
Az utcánkban van egy kéttagú család, akik éheznek. Bár dolgoznak, önhibájukon kívül 
kerültek nehéz helyzetbe. A szomszédja már jelezte ezt a hivatalba.  
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Mudriczki József polgármester: 
Nálunk nem jártak ilyen ügyben.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester: 
A Szociális Bizottságnak fel kell vállalnia a kritikát.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Aki segítségért fordul az önkormányzathoz, minden tőlünk telhetőt megteszünk. Aki azzal 
egyetért, hogy fogadjuk el a Szociális Bizottság ajánlását, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a Szociális 
Bizottság jelentését.   
   

Parád nagyközség Önkormányzatának 
68/2010. számú határozata 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság jelentését 
a rendelkezésére bocsátott 100.000 Ft-os rendkívüli 
segély keret felhasználásának elmaradását sajnálattal , de 
tudomásul veszi. 

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

kmf. 
 
 
 

Mudriczki József                                             Varró Gyula 
    polgármester                                                       jegyző          

                 
 
 
 
                          Csortos Béláné                                           Kucsera György 
                            jkv. hitelesítő                                                 jkv. hitelesítő 
 
 
 
 
 

Bocsiné Lázár Éva 
jegyzőkönyvvezető 

 
 
 


