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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Parád Nagyközség 2011. április 27-én megtartott képviselőtestületi ülésén 
 
 
Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint  
 
 
Mudriczki József polgármester:  
Köszönti a jelenlévőket, megnyitja az ülést. Ismerteti az ülés napirendi pontjait.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag egyetért a javaslattal, a napirendi pontok tartalmával 
és sorrendiségével.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Tájékoztatom a jelenlévőket, az előző képviselő-testületi ülésünk óta történt eseményekről. 
Április 6-án voltunk Dr. Szebényi Gézával Miskolcon a Bányakapitányságon a timsó bánya 
ügyében. A bányatelek fektetési jogot öt évente meg kell újítanunk.  
Április 11-én a költészetnapját ünnepeltük a könyvtárban. Gratulálok a rendezőknek, nívós 
előadás volt. 13-án Markazon voltam a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület konferenciáján. A 
Freskó tetőfelújítása az ősz folyamán befejeződött, a beázott belső teret csak most tudtuk 
rendbe tenni, mivel az most száradt ki. A hétre ígérte Szakács Péter vállalkozó, hogy elkezdi a 
Cser-dűlőn lévő önkormányzati út rendbetételét. A mai napon voltunk Dr. Jung László 
vezérigazgató úrnál az Egererdő Zrt. vezetőjénél. Vannak közös turisztikai elgondolásaink 
ezeket beszéltük meg. A mai nap folyamán jártak nálam a kistérségtől a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás szolgáltatás igényfelmérést elkezdik, ehhez kérték az Idősek Klubja 
segítségét.  
 
 1./ Napirendi pont 
 

     Parád Nagyközség 2010. évi költségvetési rendelete 
módosításának jóváhagyása   

 
Mudriczki József polgármester: 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet módosítását. A módosítás a 2010. II. félévében 
történt pénzügyi mozgások miatt szükséges.  
 
Szakács József képviselő:  
A módosításokra nem a megszorítások miatt, hanem a többlet bevételek és kiadások miatt van 
szükség.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Aki a 2010. évi költségvetési rendelet módosításával egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a rendelet módosítással.  
 

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
4/ 2011. /IV.27./ SZÁMÚ RENDELETE  
a  2010. évi költségvetés  módosításáról 
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Parád Nagyközség Önkormányzata a település 2010. évi költségvetését az 1/2010. /II. 15./ 
számú rendelettel fogadta el, amely a tárgyév folyamán módosításra került a 2/2010. /III. 18./, 
számú és a 6/2010. /IX.16./ számú önkormányzati rendelettel. 
A már   módosított 2010. évi költségvetési rendelet az II. félévben kapott többlet források  
miatt az alábbiak szerint módosul: 
 

1. §. 
 
Az alaprendelet 3. §-a a következők szerint módosul: 
 
                                                                              Eredeti          Módosított I.    Módosított II. 
 Költségvetés főösszege 435.468 eFt  666.040 eFt 693.945 eFt
     
           Ezen belül: 

- felhalmozási célú bevétel:             46.800  eFt 256.191 eFt 268.975 eFt 
  

- felhalmozási célú kiadás:                 62.538 eFt 268.566 eFt 281.490 eFt 
 Ebből: 

- fejlesztési kiadások  35.448 eFt 189.047 eFt 191.771 eFt 
                          Ebből : Kövespataki árapasztó  záportározó kivitelezése 

                       ÉMOP 3.2.1/C-09 171.400 eFt 171.400 eFt 171.400 eFt 
- felújítási kiadások  19.190 eFt 71.758 eFt   88.725 eFt 

           Ebből: Kossuth Lajos utca - Iskola előtti közút  
         korszerűsítése ÉMOP 3.1.3/A-09 30.477 eFt 30.477 eFt   30.477 eFt 
      -    Fejlesztési célú kölcsön 600 eFt 600 eFt        600 eFt 
 -   Fejlesztési céltartalék  7.300 eFt 7.161 eFt   

 
 

- működési célú bevétel:                  388.668 eFt 409.849 eFt 424.970 eFt 
- működési célú kiadás:                    372.930 eFt 397.474 eFt 412.455 eFt 

  Ebből: 
- személyi jellegű juttatások        195.365 eFt 203.830 eFt 201.754 eFt 
- munkaadókat terh. járulékok      44.210 eFt 44.064 eFt   45.121 eFt 
- dologi jellegű kiadások                90.093 eFt 99.036 eFt 122.836 eFt 
- társadalom és szoc.pol.jutt          28.283 eFt 28.783 eFt   30.310 eFt 
- pénzeszköz áta. államházt.  belülre  545 eFt 545 eFt     1.045 eFt 
- pénzeszköz áta. államh. kivülre     6.561 eFt 7.080 eFt     7.080 eFt 
- ellátottak juttatásai                        1.300 eFt 1.888 eFt     1.888 eFt 
- általános működési tartalék           6.573 eFt 12.248 eFt     2.815 eFt  

 
2.§ 

 
/ 1 / A 1/2010. /II.15./ számú önkormányzati rendelet többi paragrafusa változatlanul 
érvényben marad. 
/ 2 / Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
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 2./ Napirendi pont 
 

     Parád Nagyközség 2010. évi zárszámadási 
rendeletének elfogadása  

 
Mudriczki József polgármester: 
2010 évet 494.346 e Ft bevétellel, 482.821 e Ft kiadással és 28.270 e Ft záró pénzkészlettel 
zártuk.  
 
Szakács József képviselő:  
Az idegenforgalmi adóból és gépjárműadóból van többletbevétele önkormányzatunknak. A 
felhalmozási célú bevételeknél elmaradás van, mert tervben volt a piac és a strand területének 
értékesítése, de ez nem történt meg.  
A bizottság összességében elégedett volt az önkormányzat elmúlt évi gazdálkodási 
tevékenységével, az előterjesztett beszámolót és rendelettervezetet elfogadásra ajánlja.   
 
Mudriczki József polgármester: 
Aki elfogadja a 2010. évi zárszámadási rendeletet kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a 2010. évi zárszámadási rendeletet.  
 

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
5/2011. (IV. 27.) SZÁMÚ RENDELETE 

 PARÁD NAGYKÖZSÉG  
2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL 

 
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 82. §. kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi 
költségvetési beszámolójáról 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 2010. évi gazdálkodásáról szóló 7./2011. (04. 7.) számú határozatában 
foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni. 

 
A költségvetési beszámoló bevételei és kiadásai 

 
2. § 

 
/1/  Az önkormányzat képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadást az 1., 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően  
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  494.346 eFt bevétellel 
  482.821 eFt kiadással 
  28.270  eFt záró pénzkészlettel 
       jóváhagyja. 
 
                           Ezen belül: 

- felhalmozási célú bevétel:                      69.261 eFt 
- felhalmozási célú kiadás:                       77.908 eFt 
- működési célú bevétel:                        438.479 eFt 
- működési célú kiadás:                         404.913 eFt 

                   Ebből: 
- személyi jellegű juttatások          193.460 eFt 
- munkaadókat terh. járulékok                 44.168 eFt 
- dologi jellegű kiadások                         128.534 eFt 
- társadalom és szoc.pol.juttatások          27.640 eFt 
- pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  1.030  eFt 
- pénzeszköz átadás államh. kívülre        8.069 eFt 
- ellátottak juttatásai                                  1.012  eFt 

 
- átfutó bevételek  -13,407 eFt  
- átfutó kiadás  -777 eFt 

 
/2/  Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. számú, kiadásait szakfeladatonként a 2. 

számú, jogcímenként a 2/a számú mellékletnek megfelelően fogadja el.  
 
/3/ 2010. évben az önállóan működő költségvetési intézmények bevételi és kiadási   

előirányzatainak teljesítését a 3/a. – 3/d. mellékletek szerint hagyja jóvá.  
 
/4/ A kisebbségi önkormányzat 7/2011 (04. 07.) számú határozatával elfogadta 2010. évi 

beszámolóját.  Bevételi és kiadási előirányzata 676 e Ft, teljesített kiadás 697 eFt,  
amelynek részletezését a 3./c.    számú táblázat tartalmazza 

 
3 . § 

 
/1/ A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásait a 2. számú melléklet  

felhalmozási kiadások része szerint hagyja jóvá. 
 

4 . § 
 
/1/ A képviselő-testület az önkormányzat 2010. XII. 31.-i állapot szerinti vagyonát az 5. 

számú melléklet szerinti mérlegben szereplő adatok alapján 1.629.509 eFt-ban állapítja 
meg.  

 
/2/ A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 6. sz. melléklet szerint engedélyezi.  

 
5. §  

 
/1/ Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradvány 2011. évi előirányzatokon történő 

átvezetéséről köteles az I. félévi beszámoló elkészítését megelőzően gondoskodni.   
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6. § 
 

/1/ Az önkormányzatnak 2010. december 31.-én hitelállománya nem volt. 
/2/ Az önkormányzatnak 2010. év folyamán hozott - több éves kihatással járó pénzügyi 
döntését a5/a sz. melléklet mutatja be. 
/3/ Az önkormányzat 2010. évben Európai Uniós   pályázati  forrását a 5/b táblázat 
szemlélteti. 
/4/ Az önkormányzat 2010. év folyamán közvetett támogatásról nem hozott döntést. 
 

7. § 
 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 3./ Napirendi pont 

 
     Beszámoló a Kistérségi Társulási Tanács 2010. 

november – 2011. március 31. között végzett 
munkájáról  

     (tájékoztató anyag e-mailben megküldve)  
 

Mudriczki József polgármester:  
A Társulási Tanács alapszabályában benne van, hogy évi két alkalommal a tanács 
munkaszervezetének tájékoztatnia kell a tag önkormányzatokat a végzett munkáról.  
Aki elfogadja a Kistérségi Társulási Tanács beszámolóját, kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.   
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
20/2011. számú határozata: 

                                                         Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Pétervásárai Kistérségi Társulási Tanács 2010. 
november és 2011. március 31. közötti időszakban végzett 
munkájáról szóló beszámolót jóváhagyja. 

 
 4./ Napirendi pont 

 
     Pétervásárai Kistérségi Többcélú Társulás 

társulási megállapodás módosítása  
     (társulási megállapodás e-mailben megküldve) 

 
Mudriczki József polgármester:  
A 2010. évi helyhatósági választások után a társulási megállapodás módosítása, aktualizálása 
vált szükségessé. Aki elfogadja a megállapodás módosítását, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a megállapodás módosítását.    
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Parád Nagyközség Önkormányzatának 
21/2011. számú határozata: 

                                                         Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Pétervásárai Többcélú Kistérségi Társulás megállapodás 
módosítását jóváhagyólag elfogadja. 

 
 5./ Napirendi pont 

 
     Parád Nagyközség 2010-2014 évi gazdasági 

programja 
 
Mudriczki József polgármester: 
Célkitűzéseinket összeszedtük, leírtuk. Az önkormányzat 2010-2014 közötti feladat-
célkitűzései: szolgáltató önkormányzás biztosítása, biztonságos szociális ellátás fenntartása, 
infrastruktúra állapotának javítása, színvonalas oktatási, nevelési intézmények, művelődés, 
kultúra szolgáltatás biztosítása, sportolási lehetőségek, környezetvédelem, egészségügy, 
idegenforgalom és turizmusfejlesztés, közrend-közbiztonság, kommunikáció javítása, 
munkahelyteremtés. A Pénzügyi Bizottság előzetesen megtárgyalta a gazdasági programot és 
elfogadásra javasolja azt. 
 
Szakács József képviselő:  
A legfontosabb feladat a működő intézmények jó színvonalon történő működésének 
biztosítása. Hitelfelvételt az önkormányzat nem tervez, esetleg átmeneti jelleggel a likviditási 
problémáinak kezelésére. Nagyon jónak tartom a programot, az lenne a jó, ha ezt a lakosság is 
minél szélesebb körben megismerné.  
 
Csortos Béláné képviselő:  
A mindennapokhoz igazodó, megvalósítható, programot olvashatunk, javaslom elfogadásra.  
 
Szakács Zalán választópolgár:  
Azt gondolom, hogy a program lényegesen több figyelmet érdemel attól, hogy két mondattal 
átugorjunk rajta. Mi lenne a munkahelyteremtés és az idegenforgalmat hogyan taglalja és a 
lakosságmegtartó erő hogyan domborodik ki.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Parád a környék legszínvonalasabb iskoláját tudhatja magáénak és ezt szeretnénk 
továbbfejleszteni. Ez irányban teszünk meg mindent, hogy a fiatalok itt jól érezzék magukat, 
megtalálják a számításaikat. Talán Parádfürdőn van az a hely, ahol munkahelyet tudunk 
teremteni. Olyan anyagot készít nekünk a Trend Bussines Kft. amivel el tudunk indulni egy 
olyan irányba Parádfürdőn, amivel munkahelyeke teremtődnek, illetve beruházásokat 
teremthetünk, és így a településen minél többen tudnak dolgozni az itt élők közül. A 
gazdasági program utolsó oldala tartalmazza a népességi adatokat. 1990-től volt egy erős 
népességfogyásunk, ez most az utolsó időszakban megállt. Szeretnénk, ha egyre többen 
jönnének ide, és növekedést érnénk el.  
 
Szakács Zalán választópolgár:  
Strand kérdése?  
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Szakács József képviselő:  
Ennyire részletesen ne menjünk bele. Volt olyan, hogy Parádon 180 munkanélküliből nem 
volt olyan, aki a Cifraistállóban az idegen nyelvű vezetésre alkalmas lett volna. Segédmunkát 
már nagyon nehéz találni, mivel azt már automatizálták az egész országban.  
 
Mudriczki József polgármester: 
A befektető által történő strandépítés a gazdasági program része. Az önkormányzat nem képes 
strandot építeni.  
 
Szakács Zalán választópolgár:  
A Parád könyvből szeretnék idézni: „az 1997-ben bezárt hidegvizű strand átépítését, 
felújítását az önkormányzat legfontosabb feladatának tekinti. Remény van arra, hogy az 1966-
tól meglévő, lezárt termál vizének hasznosításával az üdülőhely melegvizű fürdővé válhasson.  
Ez alapján kérdezném, hogy mit jelent ez az elvi támogatás ?  
 
Mudriczki József polgármester: 
A Parád könyvet nem ez a testület írta. Együttműködési megállapodással keressük a 
megoldást arra, hogy strandunk legyen, befektetőt várunk rá. Nem tudom hol van az 1966-ban 
lezárt termál kút. Jelen pillanatban termálvíz nincs Parádfürdőn.  
 
Szakács József képviselő:  
Volt egy Baumagos település és térségfejlesztési elképzelés, ami meghiúsult.  
 
Szakács Zalán választópolgár:  
Az idegenforgalom előmozdítása érdekében konkrétan mit tesz a testület ?  
 
Mudriczki József polgármester: 
Ahhoz, hogy egy strand gazdaságosan üzemeljen ma Magyarországon 100 e látogatóra, illetve 
vendégéjszakára van szükség közvetlen környezetben. Parád jelenleg azon a szinten van, hogy 
30-40 e közötti vendégéjszakánk van. Először ezt kell növelnünk. Fontosabbnak tartom az 
Ilona-völgyi fejlesztéseket és azoknak az intézményeknek az életre keltését, amik most 
haldokolnak. Ezek inkább munkahelyteremtők. Most nincs érdeklődő a strand után.  
 
Szakács Zalán választópolgár:  
Az idén december 31-én le fog zárulni az EU társfinanszírozásában az idegenforgalmi 
pályázatok lehetősége és több nem is lesz. Ezek a pályázatok 20 %-os önrészt igényelnek. Azt 
gondolom, hogy még egy 1 milliárd Ft-os beruházással számolva a 200 millió Ft nem olyan 
nagy, hogy az önkormányzat akár hitel formájában is ne tudna felvállalni. Ez a beruházás 
lenne az, ami tényleg vonzaná az embereket, másrészt pedig a strandra mindenféle munkaerő 
kell.  
 
Szakács József képviselő:  
Az önkormányzat nem fog a strandra 200 millió Ft hitelt fölvenni, de még 20 e Ft-ot sem. Ezt 
én nem fogom megszavazni. Nem a megépítés a gond, hanem utána a nyereséges üzemeltetés. 
A legfontosabb az lenne, hogy Parádfürdő szépen nézzen ki. Parkjai közterületei legyenek 
rendezettek, virágosak, a zöldterületek ápoltak, hogy a vendégeket ide csalogassuk. 
 
Szakács Zalán választópolgár:  
Úgy fogalmaznék, hogy nem biztos, hogy nyereségesen működtethető. Akik ide jönnek a 
településre annak a fele sem az Erzsébet szállóban csapódik le, ahol van fürdőmendence. Aki 
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azért jön ide, hogy az Ilona-völgyet felkeresse, az a strandot is igénybe venné. A hozadéka 
pedig az, hogy az üzletekben, a szolgáltatóknál költi el a pénzét.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Egy olyan önkormányzati költségvetés ami 400-600 e Ft-ról szól 200 millió Ft hitel nem fér 
bele. Amíg én leszek a polgármester itt 200 milliós hitelfelvétel nem lesz. Parádi embereket 
képviselek, azok nyakába nem akaszthatok ekkora hitelt. Ha olyan nagyon jó üzlet lenne, itt 
már régen lenne strand. A befektetők sem keresik a lehetőséget.  
 
Szakács Zalán választópolgár:  
Milyen más munkahelyteremtő beruházási ötlete van még a testületnek ?  
 
Szakács József képviselő:  
A lehetőség nem nagy ami van az a kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás. Korlátozottan 
mezőgazdaság. 
 
Kakuk Dezsőné választópolgár:  
A Károlyi Mihály utcában áldatlan állapotok vannak, járhatatlan az út, nincs 
szennyvízvezeték.  
 
Mudriczki József polgármester: 
A Károlyi Mihály út szennyvíz elevezetésének a tervei az ÉRV-nél vannak.  
 
Hegedűs Lászlóné választópolgár:  
Parádóhután mikor lesz falugyűlés, ahol ezeket a problémákat fölvethetnénk ?  
 
Mudriczki József polgármester: 
Rövidesen megszervezzük.  
 
Boros Attila választópolgár:  
Lakosonként mennyi a fejkvóta amit az önkormányzat kap az államtól minden évben ?  
 
Szakács József képviselő:  
Mást kap az iskolás, az óvodás, mást a nyugdíjas.  
 
Sándor Miklósné pénzügyi főtanácsos:  
A normatív állami támogatás körében vannak meghatározva ezek a normatívák. 2011-ben 
egyetlen egy normatíva van ami a település állandólakosság száma alapján van meghatározva, 
a településüzemeltetési igazgatási feladatokra. Ez 2000 lakosra 4.500-700 e Ft. A többi 
normatívánk az feladatmutatók alapján meghatározott normatíva, ami a családsegítő szolgálat, 
gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek napközi otthona, 
óvodához, iskolához több jogcímen tartozó normatíva. A lakosság szám alapján történik még 
a személyi jövedelemadó visszaosztása, ami a helyben képződő személyi jövedelemadó 8 %-
a-, az 2011 évre 13.500 e Ft. Ezen kívül van olyan, hogy Parádon az egy főre jutó személyi 
jövedelemadó nem éri el a költségvetési törvényben meghatározott szintet, ezért a kiegészítés 
50 millió Ft körüli összeg. Ezek azok amik az állandó népességszám alapján jönnek a 
településre.  
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Varró Gyula jegyző: 
A 2010-es költségvetésben a normatív állami támogatás különböző jogcímeken 125.5 millió 
Ft. Központosított állami támogatás, valamilyen célhoz kötötten 15 millió Ft, szociális célú 
támogatás közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan 66 millió Ft.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Aki elfogadja a 2010-2014 közötti gazdasági programot, kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a gazdasági programot.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
22/2011. számú határozata: 

                                                         Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a polgármester úr előterjesztésében az önkormányzat 
2010-2014. közötti időszakra szóló Gazdasági Programját 
megtárgyalta, annak tartalmával egyetértve azt elfogadja. 

 
 6./ Napirendi pont 

 
     Belterületi határmódosítás 

 
Mudriczki József polgármester: 
Állampolgári kérés alapján a rendezési tervünkkel összhangban szeretnénk a Hársfa út végét 
belterületbe vonni. A változási vázrajzot az igénylő elkészítette. A belterületbe vonáshoz a 
képviselő-testület jóváhagyó határozata szükséges.  
 
Varró Gyula jegyző: 
A Hársfa út végén az utolsó házat követő külterületi résznek a folytatása, összekötve az 
Akácfa utcával. A helyrajzi szám 0112/65.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
23/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX 
törvényben biztosított hatáskörében eljárva az alábbi 
döntést hozza. 
A testület a 2010. október 1. napján hatályba lépett 
5/2010. (IX.16.) rendeletével elfogadott Helyi Építési 
Szabályzat 1. sz. mellékletében lévő Szabályozási 
Tervben foglaltak alapján kezdeményezi a Földhivatali 
nyilvántartásban Parád település belterületi 
határvonalának az alábbiak szerinti módosítását: 
A belterületbe vonással érintett ingatlan megjelölése az 
alábbi: 
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A jelenleg 0112/65 hrsz-ú 5830 m2 szántó művelési ágú 
területből megosztás után létrejövő 0112/80 hrsz-ú 
ugyancsak szántó művelési ágú 4538 m2 nagyságú 
terület. A megosztás után létrejövő ingatlan Dk-i és Dny-i 
határvonala mentén húzódik az új belterületi határvonal.  
Az érintett földrész övezeti besorolása Lf-8.  
Az önkormányzat a belterületbe vonandó területet az 
övezeti besorolásnak megfelelően 4 éven belül 
ténylegesen felhasználni tervezi. 
A testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az Egri 
Körzeti Földhivatal felé a testület döntéséről szóló 
határozatot soron kívül küldje meg. 
 

 7./ Napirendi pont 
 

     Egyebek 
 
Mudriczki József polgármester: 
Megállapodást kötünk az ÉRVZrt-vel a csatornahasználatról, üzemeltetésről. Az ÉRV Zrt a 
használatért a szolgáltatási díj arányában 2.3 millió Ft + Áfa-t fizet az önkormányzatnak. 
Ebből az összegből valósul meg a felújításra szoruló vezetékhálózatnak a korszerűsítése. 
Tartalmazza a megállapodás azt, hogy ha ebből a pénzből marad, akkor azt az ÉRV Zrt az 
önkormányzat számlájára 2011 évben átutalja. Aki a megállapodásban foglaltakkal egyetért 
kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a megállapodásban foglaltakkal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
24/2011. számú határozata: 

                                                         Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az ÉRV Zrt ajánlását a 2011. év folyamán képződő 
csatornahasználati díj önkormányzatot megillető részének 
felújításra fordításával egyetért. A testület az erre 
vonatkozó megállapodás aláírására polgármesterét 
felhatalmazza. 

 
Mudriczki József polgármester: 
A vízelvezetés problémája legjobban a Kristály úton jelentkezik. Az átereszeket felmérettük, 
ehhez kértünk árajánlatot. Szeretnénk ezt az új átereszt beépíteni, a Kristály utat átvágni és az 
ott képződő felszíni vizet a salakos sportpálya melletti nyílt árkon a Tarna patakba levezetni. 
Ez közösen valósul meg az ÉRV-vel, a munka bekerülési költsége kb. 700 e Ft.  
 
Szakács József képviselő:  
A faluban több helyen van ilyen. Mérjük föl és állítsunk fel sürgősségi sorrendet.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Aki az áteresz építésével és ezzel együtt a költséggel egyetért kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatja az áteresz építését.  
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Parád Nagyközség Önkormányzatának 
25/2011. számú határozata: 

                                                         Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Kristály úti akut felszíni vízelvezetési probléma kezelése 
érdekében a tervezett 300-as áteresz megépítésével 
egyetért, a tervezett 60 méteres zárt csatorna szakasz 
kialakításához 700 000 Ft pénzügyi forrást és 
felhasználást engedélyez. 

 
Szakács Zalán választópolgár: 
Mikor fog megvalósulni a településen a hulladékgyűjtő sziget kiépítése? Mikor lesz a 
közszolgáltatónak ügyfélszolgálati irodája ?  
 
Mudriczki József polgármester: 
Ez ügyben keresni fogjuk a PEVIK Kft.-t.  
 
Szakács Zalán választópolgár: 
Tavaly április 1-je volt a határidő.  
 
Hegedűs Lászlóné választópolgár:  
Azokból az adókból, ami Parádóhutáról befolyik, nem lehetne a Károlyi Mihály utat 
megcsináltatni ?  
 
Mudriczki József polgármester: 
Különválasztani bevételeket nem tudunk.  
 
Kakuk Dezsőné választópolgár:  
Már egyszer megkapta az önkormányzat a szennyvízelvezetésre a pénzt, hová lett ?  
 
Varró Gyula jegyző: 
A dolog úgy működött, hogy a település teljes egészére elkészültek a tervek, engedélyek. Azt 
követően az utcák lakóit az önkormányzat megkérdezte és ott ahol a 2/3–os támogatási arány 
meg volt, tehát a lakosság kétharmada vállalta a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetését 
ott épült meg a szennyvízhálózat. A Károlyi Mihály úton nem vállalták az ingatlan 
tulajdonosok a közös terheket. 2007-ben újabb terv készült a Cser dűlővel kombinálva. Ennek 
a tervei, engedélyei elkészültek, ez a víz és a szennyvíz hálózat terveit együtt kezelte. Ez 
akkori áron 90 millió Ft-ba került. Ott ugyancsak körbekérdeztük a zártkerti 
ingatlantulajdonosokat, hogy kik azok akik vállalnák az arányos teherviselést. A többség nem 
vállalta és ezek nagy része parádi volt. Változatlanul napirenden van a dolog. Az ÉRV új 
vezérigazgatója ígéretet tett arra, hogy ez a dolog záros határidőn belül megoldódik.  
Volt egy másik probléma is az említett területen. A zárkerteket körül veszi több 
magánszemély területe. Többek között ez okozta hosszú éveken keresztül, hogy nem volt a 
hutai út mellett megfelelő árok. Reményeink szerint aláírásra kerül az a dokumentum, ami 
alapján azt a területet megtudja az önkormányzat szerezni területcserével. Így végre a zártkerti 
ingatlantulajdonosok a Károlyi Mihály út érintése nélkül közvetlenül is megközelíthetik majd 
ingatlanaikat. 
  
Szakács Zalán választópolgár: 
Szalai Gábor erdész úr több ízben felvetette már a gesztenyefáknak az állapotát. Ezeket az 
aknázó lepkemoly ellen permetezni kellene. Erre az idei költségvetésben van félre téve pénz ?  
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Mudriczki József polgármester: 
A Sándorréti völgyben nekünk egyetlen egy gesztenyefánk sincs. Amíg Parádon Szakács 
Zalán úr szavaival élve „éheznek emberek”, akkor nem permeteztethetjük le Sándorréten a 
parádfürdői erdészetnek a gesztenyefáit.  
 
Szakács Zalán választópolgár: 
A Cifránál is vannak gesztenye fák  
 
Mudriczki József polgármester: 
Az a közútkezelőé, természetvédelmi terület.  
 
Csortos Béláné képviselő:  
60 e Ft egyetlen darab rózsaszín virágú gesztenyefa csemete. Magyarországon az összes faj 
fertőzött. Külföldről, Spanyolországból lehetne hozatni.   
 
Boros Attila választópolgár:  
Ha jól értem, Sándorréten az önkormányzatnak nincs területe ?  
 
Varró Gyula jegyző: 
Az önkormányzatnak területe, tulajdonjoga nincs az Ilona-völgyben. Az említett gesztenye 
illetve hársfák helyi védettséget élveznek azonban a terület az Egererdő tulajdona. 
 
Boros Attila választópolgár:  
Akkor az idegenforgalmat hogyan akarjuk ott fejleszteni ? Másnak fejlesztünk ?  
 
Mudriczki József polgármester: 
Ez ügyben jártunk ma az Egererdő vezérigazgatójánál. Együttműködést kértünk, hiszen 
szükségünk van az Ilona-völgyre. Kértük, hogy újítsák fel a piknikező helyeket, illetve 
készítsenek újakat.   
  
Ha nincs más kérdés, hozzászólás megköszönöm a megjelenést és bezárom az ülést.  
 
 

kmf. 
 
 
 

Mudriczki József                                             Varró Gyula 
       polgármester                                                       jegyző          

                 
 
 
 
                              Szakács József                                            Csortos Béláné  
                               jkv. hitelesítő                                                 jkv. hitelesítő 
 
 
 

Bocsiné Lázár Éva 
jegyzőkönyvvezető 


