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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Parád Nagyközség 2011. február 2-án megtartott képviselő-testületi 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 napirendi pontok sorrendiségével és 
tartalmával.  
 
Mudriczki József polgármester: 
A napirendi pontok tárgyalása előtt rövid tájékoztatást szeretnék adni a képviselőknek az 
előző képviselő-testületi ülésünk óta történt eseményekről.  
Az Erzsébet Szálló tulajdonosaival és a Kórház vezetésével, valamint a településen működő 
kisebb vállalkozásokkal is, egyeztetésre került sor a jövőbeni Uniós pályázatok kapcsán. 
Egerben részt vettem az egészségügy újra élesztése című konferencián, ahol kórház igazgató 
asszony szorgalmazta a kórház önállóvá válását és továbbműködését. Államtitkár úr jelezte, 
hogy szívén viseli a Parádfürdői Állami Kórház ügyét és mindenképen tovább fog működni 
az egység. Szeretnék azt a cél elérni, hogy mint önálló kórház tudjon továbbműködni. 
A hónap elején egyeztető megbeszélés volt Recsken a vasúti személyszállítás újraindításáról. 
Itt elvi nyilatkozatok hangzottak el. A vasút mellett lévő települések szeretnék az újraindítást. 
Ennek a megoldása a jövő feladata.  
Pályázatíró cég járt nálunk a parádfürdői park felújításával kapcsolatban. További 
egyeztetések lesznek szakemberekkel, a pályázat megjelenését követően. 
 Asztalos Johák volt parádi fafaragó lánya járt nálam. Nem a tulajdonunkba, hanem csak 
megőrzésre adott egy hatszemélyes faragott étkező asztalt, székekkel. Emellett három 
műtárgyat az önkormányzat tulajdonába adott.  
Megtörtént a „Kilencek” 2011 évi programjainak egyeztetése. Megkeresett Locskai Mátyás, 
aki az önkormányzati biztosításokat kezeli. Az eddigieknél kedvezőbb feltételű biztosításokat 
keresünk. Rövid időn belül tájékoztat a lehetőségekről.  
Megszülettek a parádi hármas ikrek és hazakerültek, köszöntöttük őket. A szülők 
megköszöntek minden segítséget. 4 órában egy egészségügyi végzettségű segítőt adunk a 
gyerekek mellé. 
 95. születésnapján köszöntöttem a szépkorú Osztafin Istvánné Róza nénit.  
A tegnapi napon került sor a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésére. Berkes Elemér 
elvesztette választójogát, helyére id. Kovács Béla került a CKÖ-be. A CKÖ elnökévé Farkas 
Zoltánt választották. A Szociális és Egészségügyi Bizottságba ifj. Balogh Elemért delegálták.  
 
 1./ Napirendi pont 
 

     Települési szilárd hulladékszállítás 2011. évi 
díjtételeinek megerősítése  

 
Mudriczki József polgármester: 
A szolgáltatást végző vállalkozással kötött szerződés alapján a tavalyi díjhoz képest 5 %-os 
csökkenést kellett, hogy mutasson. Ezt a szemétszállító cég, a hulladék kezelője biztosította. 
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A díjtételeket kell megerősítenünk egy szavazással. Aki egyetért ezzel, kérem 
kézfelnyújtással jelezze.  
A képviselő-testület egyhangúlag megerősítette a hulladékszállítás 2011. évi díjtételeit.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestületének 

1/2011. (II. 02.)  
 önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, 
valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 

15/2009. (XII. 21.) önkormányzati rendelettel módosított  
7/2009. (V. 14.) rendelete módosításáról 

 
Parád Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
16. §-ának (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
Törvény 23. §-ában meghatározott jogszabályi felhatalmazás alapján, a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, valamint a szervezett 
köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 15/2009. (XII.21.) 
önkormányzati rendelettel módosított 7/2009. (V. 14.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

2. § 
 
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a közszolgáltató 2011. január 1. 
napjától köteles alkalmazni. 
A kihirdetés a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő elhelyezéssel válik joghatályossá. 
 
 

1. számú melléklet 
 
 

A szolgáltató szállítóeszközéhez, szilárd hulladék  
elszállításához rendszeresített gyűjtőedények  

2011. évi díjszabása 
 
 

Edényzet megnevezése Ürítési díj Ft/alkalom 2011. 
évben 

60 literes űrtartalomnak megfelelő edény 200,-Ft 
60 literes zsák (nem szelektív) 240,-Ft 
120 literes gyűjtőedény 285,-Ft 
240 literes gyűjtőedény 515,-Ft 
1100 literes konténer 2865,-Ft 
4-5 m3 konténer 9790,-Ft 
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 2./ Napirendi pont 
 

     Tájékoztató a 2011-2013. évek Uniós pályázatairól 
 

Mudriczki József polgármester: 
Táblázatot küldtünk ki a pályázatokról. Az önkormányzatokat kérte a NORDA mint 
közreműködő szervezet a fejlesztési irányvonalak meghatározására, hogy milyen irányú 
pályázatok kerüljenek kiírásra.  
 
Varró Gyula jegyző: 
Ez az Észak-magyarországi régióra Nógrád, Heves és Borsod megyére vonatkozik. Az elvárás 
az volt, hogy jelöljük meg azokat a pályázatokat, amelyek előkészítettsége olyan szintű, hogy 
ebben a három éves időintervallumban megvalósíthatóak. Reálisan 50 %-os támogatási 
paraméterre lehet számolni. Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, kérem 
kézfelnyújtással szavazzon.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
3/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a település közigazgatási területén 2011-2013. évek között 
Európai Uniós pályázati források bevonásával 
megvalósításra tervezett fejlesztésekről készült 
előterjesztést megismerve, annak tartalmával egyetért. 
 

 3./ Napirendi pont 
 

      Parádfürdő gyógy-idegenforgalmi célú 
hasznosítására együttműködési megállapodás  

 
Mudriczki József polgármester: 
Körvonalazódni látszódik, hogy Parádfürdőt a gyógy-turizmus irányába kell fejleszteni. 
Ehhez kerestünk egy egri partner céget, a Trend Business Kft-t. Felvázoltuk elképzelésünket, 
a hozzá kapcsolódó anyagokat átadtuk. Elkészült az ajánlatuk, amit minden képviselőnek 
megküldtem. Ők is leírták azt, hogy csak összefogással tudunk előrelépni. A mai napon 
voltunk a megyei közgyűlés elnökénél, mivel a területi önkormányzat is rendelkezik 
ingatlanvagyonnal a településen. A közös hasznosítás az elérendő cél.  Megkérdeztük, hogy 
együttműködnének-e velünk és elfogadják-e azokat a feltételeket, amiket a Trend-Business 
Kft megjelölt. 400 e Ft nettó árért készítenék el ezt a befektetői tanulmányt, amivel kitudnánk 
jönni a piacra. Amennyiben Ők találnak befektetőt 1 %-ot kérnek, ha mi találunk ennek 
alapján, akkor 0,5 %-ot kérnek az értékesítési összegből. A Károlyi kastélyt, mivel az a 
megyei önkormányzat tulajdona, együttműködési megállapodás alapján betudjuk vonni a 
projektbe. Ehhez tartozik, hogy a Mecsek Öko Kft. monitorozza a bezárt recski ércbánya 
kútjait. A vízfeltöltődését és hőfokát mérik. Most mintegy 200 méter magasságban 
rendelkezésre áll 35-40 C fokos víz. Szabó Róbert úr a megyei közgyűlés elnöke támogatja az 
együttműködést a projekt dokumentum elkészítésére, a rájuk eső összegeket vállalták. 
Reméljük, hogy ezzel a tanulmánnyal be tud indulni a parádfürdői gyógy-idegenforgalmi 
fejlesztés előkészítése.  
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Szakács József képviselő:  
Ha megkapjuk a tanulmányt, széles körben legyen publikálva, minél többen tudjanak róla.  
 
Kucsera György képviselő:  
Az egész volt „kertész kert” területének tulajdonjogát kellene megszereznünk.  
 
Dr. Radetzky Nagy István képviselő: 
Nagyon sok olyan értékünk van, amire a gyógy-idegenforgalom épülhet. Szakmai körökben is 
készült több tanulmány, amiket lehetne hasznosítani.  
 
Szakács József képviselő:  
Javaslom, hogy a potenciális érdeklődőket hívják meg ide. 
 
Mudriczki József polgármester: 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
4/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzata a Parádfürdői 
településrész gyógy-idegenforgalmi célú fejlesztése, az ott 
található önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak 
védelme és egyben cél szerinti hasznosítása érdekében a 
befektetői ajánlati dosszié elkészíttetésével egyetért. 
A képviselő-testület a Heves Megyei Közgyűléssel 
fentiekről kötendő együttműködési megállapodással és a 
közös, arányos költségviseléssel egyetért. Az erre 
vonatkozó együttműködési megállapodás aláírására a 
polgármesterét felhatalmazza. 
Ugyancsak felhatalmazást ad a testület arra, hogy az 
önkormányzatok közötti együttműködési megállapodás 
mindkét fél általi aláírását követően a Trend Business 
Pénzügyi Tanácsadó Kft 3300 Eger, Gárdonyi u. 5. szám 
alatti vállalkozás a befektetői ajánlat elkészítésére 
megbízást kapjon. 
 

 4./ Napirendi pont 
 

     Tájékoztató a mikrotérség termálvíz háztartásának 
alakulásáról (A RÉV szüneteltetése kapcsán)   

 
Mudriczki József polgármester: 
A mikrotérségben monitoring kutak elemzése alapján állapítják meg, hogy milyen víz 
minősége, összetétele milyen mélységben és milyen hőfokon áll rendelkezésre. Ez egy 
tájékoztató jellegű anyag. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kérem, 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat.  
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Parád Nagyközség Önkormányzatának 
5/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a mikro-térség vízföldtani monitoring eredményeinek 
összefoglalásáról - a Mecsek Öko Zrt. által - készített 
tanulmányt megismerve, megállapítja, hogy a tervezett 
turisztikai fejlesztések során a befektetők figyelmét 
célszerű ezen természeti erőforrás jelenlétére is felhívni. 

 
 5./ Napirendi pont 

 
    Parádfürdői lapos ABC hasznosítására tett 

befektetési ajánlat véleményezése    
 

Mudriczki József polgármester: 
Jártunk nálunk a befektetési ajánlatot tevők és tájékoztatást adtak arról, hogy mit szeretnének 
Paráfürdőn. A Coop Star Zrt.-vel régóta együttműködő befektetési társaságról van szó.  
 
Szakács József képviselő:  
Pékséget, péksüteményeket szeretnének itt gyártani.  
 
Varró Gyula jegyző: 
Tőlünk azt szeretnék, hogy ne legyen ellenállás abban, hogy ez az objektum a volt Lapos 
ÁBC a leírt célra legyen átalakítva. 16-18 főt foglalkoztató kis üzemről van szó, ahol 
tésztagyártás, kenyér és péksütemények készítése stb. folyna.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Elmondták, hogy a vonalon lévő coop üzletekbe nagyon sok pékárut szállítanak 
Jászberényből. Ezt a szállítást szeretnék elkerülni, azzal, hogy itt helyben sütnék az árut.  
 
Szakács József képviselő:  
Környezetbe illő épületet kell kialakítani.  
 
Kucsera György képviselő:  
Ha mi nem engedjük meg, akkor a környező települések valamelyikén megvalósítják 
elképzelésüket.  
 
Szakács József képviselő:  
Támogatjuk, de mondjuk azt, hogy szeretnénk ha eljönnének és részletesen elmondanák mit 
szeretnének.  
 
Varró Gyula jegyző: 
A polgármester úrnál történt bemutatkozó látogatás alkalmával elmondták, hogy a jászságban 
van hasonló üzemük. Jó lenne elmenni, megnézni. Javaslom, hogy a döntést napoljuk el.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Aki egyetért a döntés elnapolásával kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a döntés elnapolásával.  
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Parád Nagyközség Önkormányzatának 
6/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 
a Parádfürdő-i településrészen tervezett pékség kialakítása 
ügyében szükségesnek tartja helyszíni szemle megtartását, 
ezért a kérdésről jelen ülés keretében döntést nem hoz, az 
elnapolásra kerül. 
 

 6./ Napirendi pont 
 

     Cifra istálló hasznosítására tett tanulmány     
 

Mudriczki József polgármester: 
A tanulmányt Fazekas Melinda volt dolgozónk készítette. Elkészített egy tervezetet a 
felújításra, karbantartási munkákra, közösségi feladatokra. Teljesen reális problémákat vázol 
fel, ezek megvalósítása elsősorban pénz kérdése.  
 
Varró Gyula jegyző: 
Tájékoztatásképen küldtük ki a képviselőknek az anyagot. Ez év december 31-ig kaptuk meg 
a Cifra–istálló üzemeltetési jogát.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester: 
Talán azokat a feladatokat megoldhatnák, ami a nyári idegenforgalmi szezonban való 
működéshez elengedhetetlenül szükséges.  
 
Varró Gyula jegyző: 
Megkeresett minket 2010. januárjában a szilvásváradi ménes gazdaság igazgatója, aki 
elmondta, hogy benyújtották igényüket az állam felé - MNV Zrt - erre az objektumra. Úgy 
tűnt, hogy az álam képviselői ezt támogatták, aztán még sem történt további lépés az előző év 
folyamán az ügyben. Év vége előtt újra megkerestük a jelenlegi vagyonkezelőt az MGSZH 
Központot, felajánlva változatlan feltételek mellett a további üzemeltetést, így biztosítva a 
Cifraistálló – kocsimúzeum további létét. A fogadtatás kedvező volt, január utolsó napjaiban 
aláírtuk 2011-évre az üzemeltetési szerződést, így ebben az évben, változatlan feltételekkel 
még mi üzemeltetjük az objektumot. 
 
Mudriczki József polgármester: 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem kézfelnyújtással szavazzon.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal. 
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
7/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Fazekas Melinda parádi lakos által összeállított a 
„Cifraistálló Parádfürdő 2011” tanulmányt áttekintette. 
A testület az intézmény üzemeltetése során igyekszik a 
javaslatokat az anyagi lehetőségei függvényében 
hasznosítani.  
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 7./ Napirendi pont 
 

   A település 2011. évi kulturális programtervezetének 
elfogadása     

 
Dr. Nagy István alpolgármester: 
Nem gazdag a kulturális programunk. A programjainkkal a fiatalokat is meg kellene 
szólítani. Minőségi programokra kell törekednünk.  

 
Szakács József képviselő:  
A környező településeken is kell, hogy propagáljuk programjainkat.  
 
Csortos Béláné képviselő: 
A programok megvalósításához pályázni kívánunk. A leírt programok megvalósíthatóak 
 
Dr. Radetzky Nagy István képviselő: 
Jónak tartom és támogatom a programtervezetet.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Aki jóváhagyja az előterjesztett kulturális programot, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyja a település 2011. évi kulturális 
programtervezetét.  

 
Parád Nagyközség Önkormányzatának 
8/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a település 2011. évre tervezett kulturális és turisztikai 
programjának tervezetével egyetértve, azt jóváhagyja. 
 

 8./ Napirendi pont 
 

   Egyebek     
 

Mudriczki József polgármester: 
Sempsei József iparművész úr árajánlatot nyújtott be az önkormányzat felé. Évekkel ezelőtt a 
művész úr ajándékba adott az önkormányzatnak két darab bronz címert. Az egyik címerért 
Parád 60 e Ft anyagárat fizetett. Sempsei úr kérte, hogy szorult élethelyzetére való tekintettel 
utólag fizessünk a két címerért 680 e Ft-ot. Személyesen, többször egyeztettünk, de a művész 
úr nem fogadott el semmilyen segítséget, felajánlást részünkről. Azt mondta Sempsei úr, hogy 
visszaadja a 60 e Ft-ot, de elviszi a két címert. Ez meg történt. Ezek után küldte ezt az 
árajánlatot.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester: 
Egy művészi munkáért 260 e Ft nem túl sok.  
 
Szakács József képviselő:  
Ha egyszer ajándékba adta, most ne kérjen érte pénzt.  
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Mudriczki József polgármester: 
Aki a Sempsei József iparművész úr által benyújtott árajánlatot nem fogadja el, kérem 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag nem fogadja el az ajánlatot. 
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
9/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Semsey József iparművész (1067 Budapest, Eötvös u. 22.) 
tulajdonában lévő 2 db bronzból készült dombormű 
(címer) megvásárlására történt vételi ajánlat ügyében az 
alábbi döntést hozta: 
A testület köszönettel vette tudomásul az iparművész úr 
ajánlattételét a 2 db bronz címer 260.000 Ft-os alkalmi 
vételi ár megfizetése melletti megvásárlási lehetőségéről. 
Az önkormányzat a címer vásárlási lehetőséggel nem 
kíván élni, és ezen döntésről soron kívül tájékoztassa a 
polgármester úr a felajánlást tevő ötvös művészt. 

 
Dr. Nagy István alpolgármester: 
A vízelvezetés ügyében tett lépéseinket tovább kellene folytatnunk.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Úgy tűnik, hogy Csortos Ibolya a Kristály úton hozzájárul ahhoz, hogy a telkén valósuljon 
meg a vízelvezetés. A Béke és Kossuth út közötti kertekben lévő víz elvezetésére, amit mi 
megoldásként kínáltunk, úgy néz ki, hogy nem fog sikerülni, mert az ott lakók 70 %-a nem 
járul hozzá az árok kialakításához.     
 
Varró Gyula jegyző: 
A Sziget úton Jónás Attilláéknál nem sikerült még megoldást találni.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Az ülés további részét zárt ülés keretében tárgyalja a testület.  
 
Az ülés további részét a képviselő-testület zárt ülésnek nyilvánítja 
 

kmf. 
 
 
 

Mudriczki József                                             Varró Gyula 
        polgármester                                                       jegyző          

                 
 
 
                             Csortos Béláné                                            Kucsera György 
                               jkv. hitelesítő                                                 jkv. hitelesítő 
 
 

Bocsiné Lázár Éva 
jegyzőkönyvvezető 


