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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Parád Nagyközség 2011. február 14-én megtartott képviselőtestületi ülésén 
 
 
Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint  
 
 
Mudriczki József polgármester:  
Köszönti a jelenlévőket, megnyitja az ülést. Ismerteti az ülés napirendi pontjait. Az egyebek 
napirendi pontban három előterjesztésem lesz, amelyből az egyiket zárt ülés keretében kell, 
hogy megtárgyaljuk.  
 
Szakács József képviselő:  
Nekem is lesz egy előterjesztésem, az egyebek napirendi ponton belül, mely szintén zárt ülést 
kíván.  
A Képviselő-testület egyhangúlag egyetért a javaslattal, a napirendi pontok tartalmával 
és sorrendiségével.  
 
Mudriczki József polgármester:  
A napirendi pontok tárgyalása előtt rövid kiegészítést, tájékoztatást, - melyet a képviselők már 
írásban is megkaptak - szeretnék adni, az előző képviselő-testületi ülésünk óta történt 
eseményekről. 
2011. 02. 02.-án előzetes egyeztetés alapján személyes kapcsolat felvétel történt az ÉRV 
vezérigazgatójával Ritter Géza úrral, és Molnár Attila műszaki vezérigazgató-helyettessel.  
A tárgyalás során érintettük az ÉRV, és az önkormányzat közös feladatait. Átadtam a 
parádóhutai Károlyi Mihály út, valamint a Cser-dűlő ivóvíz nyomóvezeték, és 
szennyvízvezeték kiépítésére elkészült engedélyezési terveket, amit aktualizálnak, amely 
dokumentum előfeltétele a pályázat benyújtásának. 
Elkészült a temetői búcsúztatóhely, a kivitelező készre jelentette, a műszaki ellenőrünkkel 
közösen február 11.-éig az átadás megtörténik. 
Előző testületi ülés anyaga volt a parádfürdői használaton kívüli Lapos ABC hasznosítására 
érkezett befektetői megkeresés. Ezzel kapcsolatban született a gondolat, hogy jó lenne látni 
helyszínen mi az a tevékenység, amit nálunk is szeretnének végezni. Február 8.-án három 
képviselő, a jegyző, és én meglátogattuk a Jászapátiban működő sütő-üzemet. A testületi 
ülésen felmerült kérdéseinkre megnyugtató válaszokat kaptunk. 
Február 9.-én megkerestük a Közútkezelő KHT heves megyei vezetőjét Szerencsi Gábor urat.  
Vázoltuk azt az elképzelésünket, hogy a 24-es út mellett a veszélyesnek ítélt helyeken 
rövidebb szalagkorlátok kiépítésére lenne szükség. Továbbá a parádóhutai szakaszon 
kátyúzásra, valamint a megrongálódott szalagkorlát helyreállítása vált szükségessé. Azt a 
választ kaptuk, megfogalmazott elképzeléseinket írjuk le és juttassuk el hozzá. 
 
 1./ Napirendi pont 
 

     Parád Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi 
munkaterve 

 
 
 



 

 

 

3 

Mudriczki József polgármester: 
Ez egy munkaterv javaslat, de igyekeztünk minden lényeges programhoz testületi ülést 
tervezni. Aki egyetért és elfogadja a 2011. évi munkaterv javaslatot, kérem kézfelnyújtással 
jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta Parád Nagyközség Önkormányzatának 2011. 
évi munkatervét. 
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
11/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2011. évre szóló munkaterv javaslatát 
jóváhagyja. 

 
Parád Nagyközség Önkormányzatának 

2011. évi munkaterve 
 
2011. február 15.-ig 

 Polgármesteri beszámoló az eltelt időszakban végzett feladatokról 
 Parád Nagyközségi Önkormányzat munkatervének megvitatása 
 Parád Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megvitatása, elfogadása 
 Egyebek 

 
2011 április 

 Polgármesteri beszámoló az eltelt időszakban végzett feladatokról 
 Parád Nagyközségi Önkormányzat gazdasági programja 
 A település egészségügyi alap és szakellátásáról ellátásáról tájékoztató 
 Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 Parád Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 Parád Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi zárszámadási beszámolója 
 Egyebek 

 
2011 június 

 Polgármesteri beszámoló az eltelt időszakban végzett feladatokról 
 Beszámoló a település szociális ellátó rendszeréről 
 Állattartási szabályok felülvizsgálata 
 Társadalmi szervezetek 2011 évi támogatásának felosztása 
 Egyebek 

 
2011 augusztus 

 Polgármesteri beszámoló az eltelt időszakban végzett feladatokról 
 Parád Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 Oktatási nevelési intézmények felkészülése a 2011-2012. tanévre 
 Parád Nagyközség 2011.  I. félévi gazdálkodásának megvitatása 
 Egyebek 

 
2011 november 

 Polgármesteri beszámoló az eltelt időszakban végzett feladatokról 
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 Parád Nagyközség 2011.  I-III. negyedévi gazdálkodásának megvitatása 
 Parád Nagyközség 2012. évi költségvetési koncepciója 
 Egyebek 

2011 december 
 Polgármesteri beszámoló az eltelt időszakban végzett feladatokról 
 2012 évre vonatkozó közüzemi díjak elfogadása 
 2012 évre vonatkozó helyi adó díjtételek meghatározása 
 Rendeletalkotás a 2012 évi átmeneti gazdálkodásról 
 Egyebek 

 
 2./ Napirendi pont 

 
     Parád Nagyközség 2011. évi költségvetésének 

megvitatása, elfogadása 
 

Mudriczki József polgármester: 
A törvényi előírásoknak megfelelően elkészítettük a település 2011. évi költségvetését, melyet 
a Pénzügyi Bizottság a múlt hétfőn tárgyalt meg. 
A költségvetés összeállítása során azt tartottuk az elsődleges célnak, hogy meglévő 
intézményeink a jövőben is, a tőlük eddig megszokott színvonalon tudják folytatni 
tevékenységüket, ehhez biztosítsuk a pénzügyi forrásokat. Másik fontos szempont a 
költségvetés összeállítása során, hogy épületeinkben az esedékessé váló karbantartásokat 
felmérjük, elvégeztessük, hogy azok állaga ne romoljon. Az így összeállított szükséges 
működési kiadások után tudtuk számba venni a folyamatban lévő beruházások, felújítások 
pénzügyi igényét. 
A bevételek összeállítása során a koncepcióban meghatározottak szerint nem érvényesítettünk 
sem lakbér, sem étkezés térítési díj emelést. Pénzügyi Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a 
növekvő élelmiszer árak mellett nem valószínű, hogy tartani tudjuk ezt a térítési díjat. Az 
élelmezésvezetővel egyetértésben mégis úgy gondoltuk, egyrészt nem kívánjuk az étkezők 
terheit növelni a térítési díj emelésével, másrészt a meglévő piaci versenyben nem akarunk 
étkezést igénybe vevőket elveszteni. 
Az állami támogatások tervezése a felmért mutatószámok alapján történt. Mivel az elfogadott 
költségvetés az intézményfenntartó társulások keretében 2011 szeptemberétől is biztosítja a 
támogatást, ezért az erre az időszakra vonatkozó létszám pótfelmérése megtörtént, de az 
ehhez tartozó állami támogatás, majd pótelőirányzatként fog jelentkezni, s csökkenti az 
önkormányzati hozzájárulást mind óvodánál, mind az iskolánál. 
Az elmúlt évben jelentős változás állt be a közfoglalkoztatásban, ez a bevételeinkben is 
tükröződik. 
Kiadások között megterveztük a működtetéshez tartozó valamennyi munkavállaló juttatását, 
közműdíjakat, a feladatellátáshoz szükséges alapvető beszerzéseket. A korábbi évekhez 
hasonlóan most is elmondhatjuk, hogy intézményeink takarékos gazdálkodást folytatnak. A 
beszerzések során mindig figyelemmel vagyunk az ár – érték arányra, tesszük ezt azért, mert 
sokszor az olcsó a drága. Az intézményekben folyamatosan elvégezzük, illetve elvégeztetjük 
a szükséges javításokat az állagmegóvás érdekében. Természetesen ettől többre lenne 
szükség, de a pénzügyi lehetőségeink korlátozottak, nagyobb volumenű munkákhoz 
igyekszünk pályázatokat találni. Tudjuk jól, hogy szigetelni kellene az óvoda nagy ablakait, 
az iskola régi szárnya jelentős felújításra szorulna, cserélni kell a tornaterem padlózatát, de 
ezek nem kevés pénzbe kerülnek, s meg kell találnunk az ide vonatkozó pályázati kiírásokat, 
forrásokat. Az ilyen jellegű feladatok rangsorolásában az intézményvezetők minden esetben 
részt vesznek. 
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Az elmúlt évben megkezdett beruházások az idei évben folytatódnak, befejeződnek, s 
rövidesen megjelennek az új fejlesztési jellegű pályázati kiírások, ekkor tudunk dönteni arról, 
mely feladatra pályázhatunk, melyre önerőt is tudunk biztosítani.  
E rövid bevezető után átadnám a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, ismertesse Önökkel a 
bizottság véleményét az előttünk álló költségvetéssel kapcsolatban. 
 
Szakács József képviselő:  
A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás 
szabályszerűségéért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a 
jegyző felelős. A Bizottság részletesen megtárgyalta a település 2011. évi költségvetését. A 
Költségvetés bevétel-kiadási oldala 594.771 e Ft. Fejlesztési céltartalékra 3 millió Ft van 
tervezve, az általános működési tartalékra 10.6 millió Ft. A működési bevételünk a tavalyi 
437-ről, 351 millióra csökken.  
 
Dr. Nagy István képviselő:  
Összességében úgy látom a bevételi részt, hogy a bevétel kiesések, az új kormányzati 
intézkedésekből adódnak. Nem azért szűkösebb az idei költségvetés, mert mi nem jól 
gazdálkodtunk az elmúlt években. Az egyéb bevételnél mi az a csökkenés a saját 
bevételeknél?  
 
Sándor Miklósné pénzügyi főtanácsos:  
Ebbe a bevételbe a továbbszámlázott szolgáltatások egy része van, illetve a Cifra istállónál 
jelentkező bevételek és a gondozási díjak.  
 
Dr. Nagy István képviselő:  
Aggályosnak látszik a társközségektől átvett társulási szerződés szerinti 5.646 e Ft teljesítése.  
 
Mudriczki József polgármester:  
A szomszédos községekkel az iskola és az óvoda üzemeltetésével kapcsolatban van társulási 
megállapodásunk. Bodony Község Önkormányzata jelentős pénzügyi gondokkal küzd, de 
költségvetésükbe beállították a feléjük megküldött 8 millió Ft-os összeget. További 
tárgyalásokra lesz szükség miután Parádsasvár Önkormányzatának is megküldtük az Őrájuk 
eső részt. Velük is felfogjuk venni a kapcsolatot.  
 
Dr. Nagy István képviselő:  
Jobb lett volna nagyobb tartalékkal rendelkezni.  
 
Szakács József képviselő:  
Kb. 8 millió Ft-tal több az állami normatív támogatás, mint az előző évben volt.  
 
Dr. Nagy István képviselő:  
Az iskola eljárási módját helytelenítem Ladányi Andrea táncművész foglalkoztatásával 
kapcsolatban. Az iskola szeptember végén úgy kért a tánctanárnő foglalkoztatásához 91 e Ft 
támogatást, hogy már alkalmazta, előzőleg megírta a szerződést. Az iskola részben önállóan 
gazdálkodó intézmény, saját szakmai ügyeket intéz. A Csortos Ibolya tanárnő bére és a 
művész díja között egy évben 1.200 e Ft a különbség. Az iskola ezzel, egy fél státusz emelést 
akar elfogadtatni az önkormányzattal. Ez a pénz fontos helyekről hiányzik, rosszul tenné az 
önkormányzat, ha ezt a pénzt odaadná. Adjuk oda pénzt az iskolának, de pl.: a vizesblokk 
felújítására.  
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Szakács József képviselő:  
Az iskolánál a személyi bér a tavalyi évben 101 millió Ft volt a tervezett és 99.3 millió Ft lett 
a felhasznált, az idei évben 99.8 millió Ft van tervezve.  
 
Szalai Gáborné Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgató:  
Amikor Csortos Ibolya helyett Ladányi Andrea művésznőt alkalmaztam, akkor előtte ezt a 
volt polgármester úrral részletesen megbeszéltem. Akkor még nem lehetett tudni, hogy 
kapunk a művészetoktatáshoz támogatást. Ebből is tudunk Ladányi Andrea béréhez, ami 
bruttó 3.500.-Ft/óra, tenni. A másik tánctanár, aki az iskolában alkalmazásban áll, a dzsessz 
technikát, ami 3. évfolyamtól kötelező, nem taníthatja.  
 
Szakács József képviselő:  
A dologi kiadások a tavalyi 128 millióról, 93 millióra csökkennek. Ezt vizsgáltuk meg 
intézményenként, hogy ez valóban kivitelezhető-e ?  
 
Csortos Béláné képviselő: 
Dicséret illeti az intézményvezetőket a takarékos és körültekintő intézkedésért, szakmai 
munkáért.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Aki elfogadja a 2011. évi gazdálkodásról szóló költségvetési rendeletet, kérem 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a 2011. évi költségvetési rendeletet.  
 
 

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2/2011. ( II. 14.) rendelete a  
nagyközség 2011. évi költségvetéséről  

 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször 
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
a 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 
 

A rendelet hatálya  
 

1. § 
 
/1/ A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra  és 

az    önkormányzatok által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki. 
 
/2/  E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi 

önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2010 (II. 1.). számú határozatában 
foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni. 
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A költségvetés rendje 
 

2. § 
 
/1/  Az államháztartásról szóló 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat 

költségvetésének címrendjét a /2/ bekezdés szerint állapítja meg. 
 
/2/ a.) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Parád Nagyközség 

Polgármesteri Hivatala 
       b.)   önállóan működő költségvetési  szervek: 

             Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
             Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 

       c.)   beruházások:, felújítások:       
 Szabadidőpark és játszótér kialakítás 
 Kövespataki árapasztó záportározó kivitelezése  ÉMOP 3.2.1/C-09 
 IKTSZ pályázat / közösségi Ház tetőtere / 
 Felhalmozási célú kölcsön törlesztése 
 Temetői búcsúztató tér kialakítása 
 Digitális tábla beszerzés TIOP-1.1.1-07/1-2008-0894 
 Projekt dokumentáció Parádfürdő 
        külön-külön címet alkotnak. 
 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
 

3. § 
 

/1/   A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetését  
 
    594.771 eFt bevétellel 
 594.711 eFt kiadással  állapítja meg. 
                           Ezen belül: 

- felhalmozási célú bevétel:                      207.678  eFt 
  

- felhalmozási célú kiadás:                       255.320 eFt 
 Ebből: 

- Fejlesztési kiadások  251.720 eFt 
      -   Fejlesztési célú kölcsön 600 eFt 
 -   Fejlesztési céltartalék  3.000 eFt 
 

- működési célú bevétel:                        351.148 eFt 
- működési célú kiadás:                        339.451 eFt 

  Ebből: 
- személyi jellegű juttatások          161.788 eFt 
- munkaadókat terh. járulékok                 38.161 eFt 
- dologi jellegű kiadások                         93.676 eFt 
- társadalom és szoc.pol.juttatások          27306 eFt 
- pénzeszköz átadás államházt.  belülre  560 eFt 
- pénzeszköz átadás államh. kivülre        6.465 eFt 
- ellátottak juttatásai                                  1.300 eFt 
- általános működési tartalék              10.195 eFt 
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- ÉRV-től szerződés szerinti  bevétel 3.000 eFt 
- Pénzmaradvány   32.945 eFt 

 
/2/  Az /1/ bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti 

további megoszlását a rendelet 1, 2./a számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzatot 
megillető állami támogatások összegét az 1/a számú melléklet mutatja be. 

 
/3/   A megállapított bevételek közül a saját bevételek bruttó díjtételi a következők: 
  
 - parkolási díjak           
     -- személygépkocsi           " 250 Ft/nap 
     -- autóbusz                        " 600 Ft/nap 
    
 - bérlakások bérleti díja 
     -- komfort nélküli 116 Ft/m2/hó 
     -- komfortos 178 Ft/m2/hó 
     -- összkomfortos 290 Ft/m2/hó 
 
 - kiállítási belépők 
    -- felnőtt 500  Ft/fő 
    -- diák, nyugdíjas 300  Ft/fő 
 
 

4. § 
 
A kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 210 e Ft, amelynek részletezését a 
3./c.  számú táblázat tartalmazza 

 
5. § 

 
Az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait feladatonként a 2.sz melléklet felhalmozási 
kiadások című része tartalmazza. 

6. § 
 
/1/  A  Polgármesteri  Hivatal,  mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése 

3/d mellékletben kerül bemutatásra, összege 41.265 e Ft. A köztisztviselők engedélyezett 
létszáma: 8 fő 

/2/ Az   önállóan működő költségvetési intézmények előirányzatait részletesen a 3/a. és a 3/b.  
melléklet mutatja be. Az intézmények engedélyezett létszám adatait az alapító okiratok 
tartalmazzák 

/3/ Az önkormányzat a kiadások között 10.195 eFt  általános,  működési (melyből 210 eFt a 
kisebbségi önkormányzat tartaléka ),  és  3.000 eFt  céltartalékot  állapít meg. 

 
7. § 

 
/1/  A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegét 2011. évre  a 

5. sz. melléklet,   2011/2012/2013 évekre az 4. sz. melléklet mutatja be. A 2011. évre 
szóló előirányzat felhasználási tervet a 7/a számú melléklet tartalmazza. 

 



 

 

 

9 

/2/   A szakfeladatok engedélyezett létszámadatait a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
 
/3/  A több éves kihatással járó kötelezettségeket  a 7/b. sz. melléklet szerint mutatjuk be. 
 
/4/  Az önkormányzat az adózók részére közvetett támogatást nem biztosít. 
 
/5/ Parád Nagyközség 2011. évi költségvetése az alábbi - európai uniós támogatással 
megvalósuló projekthez biztosít önerőt. 

- Kövespataki árapasztó záportározó kivitelezése 
- Digitális tábla beszerzés 
- Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér / Közösségi Ház tetőtere / 
- Szabadidőpark és játszótér kialakítás 

 
A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 
8. § 

 
/1/   A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás 

szabályszerűségért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a 
jegyző felelős. 

 
/2/   A Polgármesteri Hivatal látja el az önkormányzat által fenntartott intézmények, a 

Kisebbségi Önkormányzat gazdasági, pénzügyi feladatait. 
 
/3/   A Polgármesteri Hivatal és az alábbi intézmények készpénz kifizetéseit a házipénztárban 

kezelt ellátmányból teljesítik. 
 
        Az ellátmányok összeg 
 
 Polgármesteri Hivatal 500.000 Ft 
 Általános és Zeneiskola 100.000 Ft 
 Bendegúz  Óvoda Gyermekj. és  Családsegítő Sz. 5.000 Ft 
 Idősek Klubja 2.000 Ft 
 Cifra Istálló /váltópénz / 40.000 Ft 
 

9. §  
 
/1/   A képviselőtestület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás 

jogát minden esetben fenntartja magának. 
       A jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 

       -   a rendszeres és eseti pénzbeni ellátások vonatkozásában az Szociális-egészségügyi 
Bizottságra, 

    -  a hivatal és az intézmények kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítását a 
polgármesterre, illetve a  részben önálló költségvetési intézmények vezetőire 
ruházza át. 

 
/2/  Az év közben engedélyezett központi támogatások, többletbevételek felhasználásáról, a 

költségvetési rendelet egyidejű módosításáról a képviselőtestület a jegyző által történő 
előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján szükség szerint dönt /legalább két 
alkalommal/  
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/3/ A képviselő-testület az általános tartalék, terhére történő átcsoportosítás jogát 500 eFt 
összeghatárig a polgármesterre ruházza át, azzal, hogy az esetenkénti felhasználás a 200 
eFt-ot nem haladhatja meg. 

 
/4/ A polgármester önálló kötelezettségvállalási joga  felhalmozási, felújítási és közbeszerzési 

ügylet során nettó 1.000.000 Ft összegben nyer meghatározást. 
 
/5/ A polgármester kötelezettségvállalási jogát nettó 5.000.000 Ft összeghatárig a Pénzügyi 

Bizottság  elnökének egyetértésével gyakorolhatja. 
       Ezen összeghatár felett minden esetben a képviselő-testület előzetes hozzájárulása 

szükséges. 
 

10. § 
 

/1/  A feladatelmaradásból származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására 
csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.  

 
/2/ A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi részben önálló 

költségvetési szerv vezetője köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi 
felelősséget von maga után. 

 
/3/  A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények zavartalan 

működése érdekében a tervezett költségvetési bevételek terhére, átmeneti időre évközi / 
likvid /  hitelt vegyen fel éven belüli visszafizetéssel.  

 
/4/  Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek pénzpiacon történő elhelyezéséről 10.000.000 

Ft értékhatárig a polgármester, e fölött a képviselő-testület dönt. 
 

11. § 
 
 A képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények dolgozói részére 
fizetési előleg felvételi lehetőséget biztosít. 
 

a/   A fizetési előleg  felső határa az 1995. évi CXVII. Tv 72. § /4/ bek.  g, pont  
értelmében az érvényes minimálbér ötszöröse. 
b/   A fizetési előleg visszafizetésének határideje maximum 6 hónap. 
c/   Fizetési előleget egy személy évente egy alkalommal vehet igénybe. 
d/   A fizetési előleg felvételét az intézményvezető engedélyezi. 

 
12. § 

 
/1/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1. napjától 
kell alkalmazni, kivéve. 
 

 
 3./ Napirendi pont 

 
     Egyebek 
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Varró Gyula jegyző: 
Jogszabályi rendelkezés folytán 2011. január 1-jétől az önkormányzatok hatáskörébe került az 
anyakönyvi eljárás egyes díjainak megállapítása. Ezért terjesztettük a képviselő-testület elé a 
csatolt rendelet tervezetet.  
 
Dr. Nagy István képviselő:  
Eddig is kapott az anyakönyvvezető túlóra díjat a szombati esküvőkért ?  
 
Varró Gyula jegyző: 
Nem, próbáltuk szabadidőben kompenzálni.  
 
Csortos Béláné képviselő: 
A bruttó 6 e Ft-ot kevésnek tartom. Legalább bruttó 10 e Ft-ot javaslok az 
anyakönyvvezetőnek.  
 
Dr. Nagy István képviselő:  
Nettó 10 e Ft-ot javaslok.  
 
Mudriczki József polgármester:  
A rendelet tervezetet, azzal a módosítással terjesztem szavazásra, hogy a szabadnapon 
történő házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt bruttó 10.000,-Ft illetsse meg.  
Aki elfogadja a rendeletet, kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadja a rendeletet.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete 

az anyakönyvi eljárás egyes díjairól 
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 
2010. évi I. törvény 19. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a családi 
események szolgáltatási díjairól az alábbi rendeletet alkotja:  
 

I. A rendelet hatálya 
 

1.§ 
 
A rendelet hatálya Parád Nagyközség Önkormányzatának közigazgatási területén történő 
házasságkötési eljárás és egyéb családi események társadalmi ünneplése kapcsán az e 
rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki. 
 

II. Házasságkötés lebonyolítása és szolgáltatási díjai 
 

2.§ 
 

Alapszolgáltatás 
 

(1) Parád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a házasságkötések és egyéb családi 
események megrendezésével kapcsolatos szolgáltatásokat Parád Nagyközség 
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anyakönyvvezetője (a továbbiakban anyakönyvvezető) útján térítésmentesen, illetve 
térítési díj ellenében biztosítja. 

 
(2) Parád Nagyközség közigazgatási területén a Polgármesteri Hivatal épületében, 

munkaidőben (hétfő-péntek) díjmentesek az alábbi alapszolgáltatások: 
 

- házasságkötés céljára megfelelően berendezett helyiség, (vágott virág díszítés nélkül) 
 
- ünnepi beszéd, emléklap, 
 
- gépi zene. 

 
(3) Állami ünnepnapokon és munkaszüneti napokon családi eseményeket tartani nem lehet. 
 

3.§ 
 

Hivatalos helyiségen kívüli házasságkötés 
 
(1) A Polgármesteri Hivatal épületén kívül, valamint munkaidőn kívül történő családi 

események megrendezését az anyakönyvvezető térítési díj ellenében vállalhatja. 
 
(2) Az anyakönyvvezető hivatalos helyiségen kívül történő közreműködését a tv. 15./A § (3) 

bekezdése alapján írásban, a kérelem indokolásával, az általános tételű államigazgatási 
eljárási illeték egyidejű lerovásával kell kérni. 

 
(3) A hivatalos helyiségen kívüli családi esemény akkor engedélyezhető, ha az 

anyakönyvvezető meggyőződött, hogy arra méltó, ünnepélyes helyszínen és körülmények 
között történik a szertartás, és az anyakönyv védelme mindenkor biztosított. 

 
4.§ 

 
A házasságkötés szolgáltatási díjai 

 
(1) Az alapszolgáltatás díjmentes. 
 
(2) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése esetén a többletszolgáltatás 

ellentételezéseként 20.000,-Ft  mértékű díjat kell fizetni. 
 
(3) A házasság Polgármesteri Hivatalban, munkaidőn kívül történő kötése esetén a 

többletszolgáltatás ellentételezéseként 10.000,-Ft  mértékű díjat kell fizetni. 
 
(4) Amennyiben a házasságkötés, illetve családi esemény legalább egyik tagja Parád település 

állandó lakosa, úgy a szolgáltatást igénybevevők 50% kedvezményben részesülnek. 
 
(5) A szolgáltatási díjat legkésőbb a családi eseményt megelőző 5 munkanappal az 

önkormányzat költségvetési számlájára kell befizetni. 
 
(6) A szolgáltatási díj nem tartalmazza a terem díszítés, a pezsgő, valamint a vágott virág 

biztosítását. 
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(7) A hivatali helységen kívüli szertartás esetén az anyakönyvvezető helyszínre illetve vissza 
szállításáról a házasulandók kötelesek gondoskodni. (gépjármű típusa, gépkocsivezető 
neve megjelölésével) 

 
5. § 

 
A házasságkötés és a családi esemény lebonyolításáért járó díjazás 

 
(1) A hivatali időn kívüli illetve szabadnapon (szombat) történő házasságkötésnél 

közreműködő anyakönyvvezetőt bruttó 10.000,-Ft, a segítőt bruttó 3.000,-Ft mértékű 
díjazás illeti meg. 

 
(2) A házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezető részére évente egy alkalommal 

30.000.-Ft összegben munkaruha juttatás jár. Az anyakönyvvezető az összeg 
felhasználásáról számlával köteles elszámolni a tárgyév december 15. napjáig. 

 
III. Záró rendelkezés 

 
6.§ 

 
(1) Jelen rendelet 2011. március 1-én lép hatályba, a díjfizetés fenti időpontot követő 

szertartások esetében alkalmazható. 
 
(2) A kihirdetés a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő elhelyezéssel válik 

joghatályossá, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
Mudriczki József polgármester:  
A parádfürdői „Lapos ABC” hasznosítására beadott vállalkozói kérelemről az elmúlt testületi 
ülésen beszéltünk. Állásfoglalás született az ügyben, hogy a döntéshez kevés az információ, 
szeretnénk többet tudni, mind a vállalkozásról, mind a tevékenyégről. Jászapátiban 
meglátogattuk az üzemet, ahol ezt a tevékenységet folytatják. Csortosné képviselő asszony, 
Szakács és Kucsera képviselő urak, jegyző úr és én voltunk Jászapátiban. A látogatás során 
tapasztaltak megnyugtatták a jelenlévőket. Azóta megkerestem Bíró Zsoltot is a parádfürdői 
kávézó tulajdonosát, mint szomszédot, aki elmondta, hogy nagyon örül a szomszédjába 
települő vállalkozásnak, mindenképen támogatja.   
 
Csortos Béláné képviselő:  
Rendkívül korszerű üzemet láttunk. Javaslom, hogy támogassuk a befektető kérését.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Aki egyetért és támogatja a befektetői kérést és elképzeléseket, kérem kézfelnyújtással 
jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatja a pékség létrehozását. 
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
12/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestület a Parádfürdő, Kristály út végén 
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található volt ÁBC áruház és söröző tervezett 
átalakításával, és a helyén tészta, sütemény és 
pékárú üzem létesítésével egyetért a tervezett 
szolgáltatás fejlesztés jól illeszkedik a településrész 
arculatához, az ott folyó kereskedelmi, 
idegenforgalmi tevékenységhez. 
 

Mudriczki József polgármester: 
Parádóhután különböző területcserékre lenne szükség. Már elkezdődtek a tárgyalások.  
 
Varró Gyula jegyző: 
A parádóhutára vezető közút mentén található a cser dűlő, amely két részből áll, középső és 
alsó cser. Van egy taposott földút, amelyen megközelíthető az alsó cseri terület. Mielőtt 
elérnénk Parádóhutát, van két közúti híd és a két híd között jobbra, ugyan csak található egy 
földút. Ez a két helyszín az, ami hosszú idők óta rendezetlen, mivel a terület tulajdonosaival 
nem tudtunk megegyezni és a használat illegális. Úgy tűnik, hogy most eljutottunk oda, hogy 
a tulajdonossal sikerült szóbeli egyességet kötni az útcseréről. Az írásos és végleges 
megállapodáshoz a képviselő-testület hozzájárulása szükséges, valamint az Állami Erdészeti 
Szolgálat egyetértése. Döntő kérdés a hozzájárulás megadása, ahhoz, hogy az érintett föld út 
megnevezés hivatalosan bejegyezhető legyen az ingatlan nyilvántartásba. 7000 m2 az a 
területrész, ami rendeződhet a fenti módon területcserével. Az önkormányzat rendelkezik a 
felső cser fölött egy 2,3 Ha-os külterületi földterületből, 2 Ha területtel, amely alapja lehet a 
területcserének. Kérem a képviselőket támogassák a területcserét.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Aki a területcserével egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a területcserével.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
13/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a parádóhutai településrészen található Cser 
dűlői zártkerti és egyéb külterületi ingatlanok 
megközelítése érdekében szükségesnek tartja az érintett 
földutak jogi helyzetének rendezését. Ezért megbízást ad 
tisztségviselőinek arra, hogy az érintett szakhatósággal és 
földmérővel együttműködve a területek megosztási 
munkarészeit és az ezt követő területcseréket készítsék 
elő. 

 
Mudriczki József polgármester: 
Örökös probléma a kóbor kutyák ügye. Találtunk egy gyepmestert Egerben, a Városgondozási 
üzem keretei között. A képviselők megkapták az írásos árajánlatot. Nem olcsó, de jelenleg ez 
a lehetőség van a kóbor állatok befogására.    
 
Csortos Béláné képviselő:  
Beszéljünk az állatorvossal, keressük a megoldást.  
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Széll Péter András választópolgár:  
A 2011. évre tervezett kulturális programokra tervezett költségeket hol lehet megnézni ?  
 
Mudriczki József polgármester: 
Ezek a költségvetésbe be vannak építve. A palócnapra 1.950 e Ft van tervezve, illetve 
pályázunk.  
 
Széll Péter András választópolgár:  
A kulturális programtervhez valamilyen forrást kell biztosítani.  
 
Varró Gyula jegyző: 
Közművelődési tevékenységek támogatására éves szinten összesen 966 e Ft van tervezve. Ez 
kerül felosztásra az egyes rendezvények között.  
 
Széll Péter András választópolgár:  
A fiatalokkal is többet kellene foglalkozni, összefogni őket.  
 
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 György                                            Szakács József  
                               jkv. hitelesítő                                                 jkv. hitelesítő 
 
 
 
 
 
 

Bocsiné Lázár Éva 
jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
 
 


