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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Parád Nagyközség 2011. június 14-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.  
2011. 04. 28-án előzetes megbeszéléseket folytattunk a XX. Heves megyei vadásznap 
szervezőivel, a XXV. Palócnappal történő közös lebonyolításáról.  
Szintén 04. 28-án részt vettem a számlavezető pénzintézetünk közgyűlésén Gyöngyösön. Jó 
volt hallani a Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet pozitív mérlegét. A vezetőasszonnyal 
történt megbeszélésünkön ígéretet kaptam arra, hogy pénzügyi támogatással segítik a 
Palócnap megrendezését.  
2011. 05. 02-án az IKSZT kialakítását elnyert kivitelezőnek a munkaterület átadása 
megtörtént.  
Még ugyanezen a napon, Miskolcon a területileg illetékes főépítésszel tárgyaltunk a 
parádfürdői pékség terveiről és kivitelezéséről. A testületi ülésen a pékséggel kapcsolatban 
bővebb tájékoztatást adok. 
A TIOP-1.1.1-07/2008-0894. pályázatunk megvalósítására érkezett ajánlatok bontása 2011. 
05. 09-én megtörtént. A képviselő-testület 2011. 05. 12-én döntést hirdetett a nyertes 
kivitelezőről.  
2011. 05. 16-án Palócnapi előzetes megbeszélés volt a résztvevő civil szervezetekkel.  
2011. 05. 17-én Recsken a térfigyelő rendszerről tárgyaltunk a szomszédos öt 
önkormányzattal. Ez a tárgyalás 2011. 06. 02-án tovább folytatódott. Érdemi döntési helyzet 
még mind a mai napig nincs. 
2011. 05. 19-én projekt nyitó rendezvénye volt a TIOP pályázatnak, ezzel a kivitelezés 
kezdetét vette.  
2011. 06. 02-án MÁK ellenőrizte a vízlevezetés és járdaépítés III. szakaszát (Cifra-istálló – 
Émály út között). Mindent rendben találtak.  
2011. 06. 03-án a recski mentőállomás átadásra került, a felszereléshez önkormányzatunk 50 e 
Ft-tal járult hozzá.  
Természetesen minden kivitelezést, fejlesztést figyelemmel kísérünk. Mind a játszóteret, 
záportározót, mind az IKSZT kialakítását.  
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 2./ Napirendi pont 
 

     Beszámoló a település szociális rendszeréről  
     (szóbeli előterjesztés: Bükerné Huszár Erzsébet 

intézményvezető és Osztafin Tamásné megbízott 
vezető)   

 
Osztafin Tamásné Idősek Klubja:   
Intézményükben öt fő dolgozik, ebből három szakképzett, kettő nem. 2011. májusától bővült 
a gondozónői létszám egy fővel, aki jelenleg 6 órában Csortos Ibolyánál a hármas ikrek 
gondozásában segít. Intézményünk szolgáltatásai szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
klub. A szociális étkezés keretében gondoskodunk a szociálisan rászorultaknak a napi 
egyszeri meleg étkeztetéséről. A csak szociális étkezést igénybevevők száma 17 fő, étkezést 
és házi segítségnyújtást igénylő 45 fő, az ebéd házhoz szállítását kéri 36 fő, 7 fő saját maga 
viszi el, helyben 2 fő fogyasztja el az ebédet. Ingyenesen étkező 4 fő. Az igénylők közül a 70 
éven felüliek aránya a legmagasabb. Az étel adagolása a központi konyhán történik, innen 
kerül házhozszállításra. 21 fő saját maga viszi el az ebédet. Házi segítségnyújtásban részesül 
az, aki kora, egészségi állapota miatt önmaga ellátására nem képes, róla más személy nem 
gondoskodik. A szükséges szakvéleménnyel rendelkezők száma 45 fő. Gondozónői létszám 
három fő. A leginkább igényelt szolgáltatások a bevásárlás, gyógyszeríratás és kiváltás, 
vérnyomásmérés, vércukormérés, takarítás, mosás, vasalás, mosogatás, postai ügyintézés, 
fürdetés, öltöztetés, gyógyszeradagolás, fűtés, hóeltakarítás, orvos előírása szerinti gondozási, 
ápolási feladatok elvégzése, hivatalosok ügyintézése, mentális gondozás. Napi kapcsolatban 
állunk az orvosi rendelővel. Szakmai kapcsolat a családsegítő és támogató szolgálattal és a 
hozzátartozókkal. A házi segítségnyújtásról naponta dokumentációt vezetnek a gondozónők. 
A klub lehetőséget biztosít a saját otthonukban élők részére a napközbeni tartózkodásra, a 
tartársas kapcsolatokra. Az ellátás során az igénylő részére szociális, egészségügyi, mentális 
segítséget nyújtunk. Ezen kívül étkeztetés, szabadidős programokat, előadások szervezünk, 
valamint, vérnyomás, vércukormérés stb. történik. A klub 20 férőhellyel működik, egy 
szakképzett gondozónő, napi 8 órában látja el a feladatokat. A 20 főből 14 fő étkező, 6 fő 
nem. Az ebéd térítési díja nyugdíjfüggő, sávos a legalsó összeg 65.-Ft, a legmagasabb 575.-
Ft. Az ebéd házhozszállítása 100.-Ft/nap, kivéve a mozgáskorlátozottak, akiknek ingyenes. 
Gondozási díja 250.-Ft/óra, fizetős tevékenység a bevásárlás, fürdetés, fekvőbeteg ápolás, az 
összes többi ingyenes. A mosás, vasalás díja 500.-Ft/adag, a nagytakarítás 500.-Ft/óra. A napi 
étkezők száma 42-55 fő között mozog.  
 
Szakács József képviselő:  
Hogy van a napi munkaidő ?  
 
Osztafin Tamásné Idősek Klubja:   
Hétfőtől – péntekig 7 óra 45 perctől, 16 óráig áll az intézmény rendelkezésre.  
 
Dr. Radetzky Nagy István képviselő:  
Valóban szoros a kapcsolat a háziorvosi rendelővel. Nagyon sokat segítenek, e nélkül a csapat 
nélkül a mi munkánk lényegesen több lenne. Nagyon sokat segítenek, nagy szükség van rájuk.    
 
 
Bükerné Huszár Erzsébet BENDEGÚZ Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:   
A gyermekjóléti szolgálat 1998 óta a családsegítő pedig 2005 évtől működik. Mind a kettőnek 
a célja és feladata a településen élők a szociális helyzetének a figyelemmel kísérése, szükség 
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esetén segítségnyújtás. A Gyermekjóléti Szolgálat annyiban másabb, hogy speciális törvények 
szabályozzák a munkánkat, 0-18 éves korig tartoznak bele a település lakosai. Ketten 
dolgozunk mindkét szolgálatnál, napi nyolc órában. 4 órában óvodavezetői tevékenységet 
látok el, 2 órában gyermekjóléti szolgálatot, 2 órában pedig családsegítő szolgálatot. A 
kolléganő 4 órában családsegítő, 4 órában gyermekjóléti feladatokat lát el.    
A törvény előírja, hogy a mi feladatunk, hogy mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy a 
gyerekek a saját családjukban tudjanak nevelkedni. Nagyon sok gyermek és velük együtt a 
családtagjaik is szorul segítségre. A mi munkánk eredménye abban mutatkozik meg, hogy 
nagyon kevés gyermek kerül ki a családból. A 13 év alatt, három családból került ki gyerek, 
ebből egy családból négy, ők tartós nevelésbe kerültek. Egy családból egy gyermek, aki 
visszakerült, és egy másik, akik elköltöztek innen, további sorsukról nem tudunk. Fel kel 
térképeznünk azokat a veszélyeztető tényezőket, ami településünkön, szűkebb, tágabb 
környezetünkben, társadalmunkban veszélyeztetően hatnak és ezekre kell megoldásunkat 
találnunk, hogy ez a veszélyeztetés ne legyen olyan mérvű, hogy a gyerekek kikerüljenek a 
családból. Együttműködési kötelezettségünk van bírósággal, ügyészséggel, rendőrséggel. Ha 
egy gyerek bármilyen okból veszélyeztetve van a családjában, akkor családgondozás 
keretében próbáljuk ezt a veszélyeztetettséget megoldani, megszüntetni. A családgondozás fél 
évig tart. Ezalatt az idő alatt kell megoldanunk a problémát, ha ez nem sikerül a 
családgondozást lehet hosszabbítani. Gondozási, nevelési tervet kell készítenünk, amibe 
kortól függően bele kell vonnunk a gyerekeket, szülőket, rokonságot, de a tágabb környezetet 
is. A családgondozási feladatnak egy lényeges szempontja van, hogy minden családba, ami 
önerőt tudunk mozgósítani azt fölleljük,, föltérképezzük, mozgósítsunk. Ügyfél helyett nem 
dolgozunk, megfelelő önállóságra próbáljuk őket szoktatni. Ugyanis, ha mi helyettük 
megoldjuk a problémát, akkor a későbbi problémáikat sem tudják megoldani. Észlelő és 
jelzőrendszert működtetünk, ami azt jelenti, hogy az iskolai, óvodai gyermekvédelmi 
felelősök, a védőnő állandó tagja az észlelő és jelzőrendszernek, de pártfogók, rendőrség is 
bekapcsolódnak. A gyermekjóléti szolgálatnak minden év március 31-ig el kell készíteni az 
éves beszámolóját. Ha a családgondozás nem vezetett eredményre, akkor hatósági intézkedés 
keretében jegyző úrtól kérjük a védelembe vételt. Ez már nem önkéntes alapon működő 
együtt dolgozás, hanem kötelezve van a szülő, gyerek arra, hogy bizonyos magatartási 
formákat betartson. Gondozási, nevelési tervet kell készíteni, amit minden érintett aláír. A 
védelembevétel egy évig tart, melyet utána kötelező hivatalból felülvizsgálni. A 
védelembevételt lehet hosszabbítani. Hogyha a védelembevétel sem vezet eredményre, akkor 
sor kerülhet arra, hogy a gyerekek kikerüljenek a családból. Ha egy gyerek kikerül a 
családból, 30 nap van arra, hogy eldőljön, hogy visszakerülhet a családba vagy nem. Ez a 30 
nap van arra, hogy a szülőket, családokat olyan helyzetbe hozzuk, hogy a gyerek 
visszakerülhessen. Ha visszakerül a gyerek a családba, akkor gyámhivatali utasításra 
utógondozást kell végeznünk.         
Általában, évente 35-40 fő körüli gyerek kerül be a családgondozásba. Ebből sima 
családgondozásba ill. védelembevétel szokott lenni. Ez kb. 20-24 családot érint. Sokkal több 
konzultációnk és segítségkérésünk volt a 2010-es évben a rendőrtől, jegyző úrtól, főorvos 
úrtól, mint az előző években. Ez betudható annak is, hogy a településen most először 
térképeződött a drog, illetve voltak olyan pszichés, mentális betegségek családoknál, ahol 
viszont főorvos úr segítségét kellett kérnünk. A településen a legtöbb probléma az anyagi, 
megélhetési, családi konfliktusok, gyereknevelési, szülői elhanyagolás, gyerekre vonatkozóan 
oktatási intézményekben magatartás és teljesítményzavar. Szülők, de előfordul 
fiatalkorúaknál is, szenvedélybetegség, fogyatékosság, retardáció, beilleszkedési nehézségek, 
családon belüli bántalmazás. A legmagasabb számot minden évben a szülői elhanyagolás 
mutatja, ez még az anyagiakat is megelőzi. Ezek a gyerekek minden évben gondozottak. Ezek 
a gyerekek kopár, ingerszegény környezetben élnek. A tankötelezettség nem teljesítése miatt 
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ebben az évben három gyermektől lett megvonva a családi pótlék. Ezzel kapcsolatban a 
gyermekjóléti szolgálat munkája annyi, hogy pénzfelhasználási terv alapján a családi pótlékot 
mi fogjuk a szülőkkel egyeztetve elkölteni. A gyermekjóléti és a családsegítő szolgálat együtt 
az elmúlt tíz évben rengeteg pályázatot írt a Gyermekétkeztetési Alapítvány felé. Sikeres 
pályázatainknak köszönhetően tonna számra szállítottuk ide a tartós élelmiszereket.   
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Mit csinálnak a bűnelkövető gyerekek ?  
 
Bükerné Huszár Erzsébet BENDEGÚZ Óvoda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:   
Lopás, rongálás, garázdaság, évente pár esetben előfordul.   
A családsegítőbe mindenki beletartozik, de aki a gyermekjóléti szolgálatnál részesül 
gondozásban az a családsegítőnél már nem. A legtöbb segítségkérés gondnokság alá helyezési 
ügyben, idősotthoni elhelyezésben, családon belüli konfliktusok, eladósodás megoldásában, 
átmeneti segélyek felhasználásában. Környezettanulmányt készítünk a gyámhivatal, bíróság 
stb. kérésére. Figyelemmel kísérjük a településen élőket. Nagyon sok idős ember fordul 
hozzánk segítségért.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Aki elfogadja a beszámolókat, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az elhangzott beszámolókat.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
27/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat intézmény vezetőjének valamint az Idősek 
Klubja vezetőjének beszámolóját a településen működő 
szociális ellátó rendszer tevékenységéről jóváhagyólag 
veszi tudomásul. 

 
 3./ Napirendi pont 

 
      Társadalmi szervezetek 2011. évi támogatása 
 

Mudriczki József polgármester:  
Határoznunk kellene arról, hogy a civil tervezetek támogatására meghatározott 2.850 e Ft-ot 
hogyan osszuk föl.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Aki támogatást szeretne legalább az igényét adja be. Napoljuk el a döntést és mindenki írja le 
az igényét, hogy mire és mennyit szeretne.  
 
Szakács József képviselő:  
Egyetértek a javaslattal.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki egyetért a döntés elnapolásával a következő képviselő-testületi ülésre, kérem 
kézfelnyújtással jelezze.  
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A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a döntés elnapolásával.   
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
28/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 2011. gazdasági év költségvetésében a társadalmi 
szervezetek támogatására előirányzott 2.825.000 Ft 
összeg felhasználásáról az alábbi döntést hozza: 
A testület a gazdasági évre rendelkezésre álló, a 
társadalmi szervezetek támogatására szolgáló 
pénzeszközök felhasználásáról csak az érintett szervezetek 
írásos kérelmének megismerése után dönt. 

 
 4./ Napirendi pont 

 
     Testvérvárosi kapcsolatok megtárgyalása  
 

Mudriczki József polgármester:  
Testvérvárosunk a németországi Bad Breisig. Megkeresett Mata Pál helyi lakos, aki arról 
érdeklődött, hogy a testvérvárosi kapcsolatunkat hogyan gondoljuk tovább. 2010. március 02-
án Nagy Oszkár volt polgármester úr kapott levelet Bad Breisig város civil szervezetekkel 
foglalkozó elnökétől. Levelében leírta, hogy testvérvárosunk új polgármestere nem igazán 
akar olyan alapokon tovább testvérvárosi kapcsolatot, mint ahogyan eddig volt. Nagyon 
örülne, ha civil szervezetek vennék fel egymás között a kapcsolatot. Költséget nem tudunk 
hozzá biztosítani, hiszen nincs pénzünk. Mata úr kérte, hogy foglalkozzunk az üggyel.  
 
Dr. Radetzky Nagy István képviselő:  
Ezt a testvérvárosi kapcsolatot a németek kezdeményezték. Megtiszteltetésnek vettük ezt a 
kapcsolatot. Ez Parád számára egy nagyon nagy lehetőséget jelentett. Civil formában lehet 
kapcsolat, de más formában nem kellene erőltetnünk.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Jöjjön létre egy baráti társaság és az ápolja a kapcsolatot.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Javaslom, a felvett kapcsolatok maradjanak meg és Mata Pál fogja fölvenni a kapcsolatot az 
ügyvezető úrral ők folytatják ezt a civil kapcsolatot tovább és ezen keresztül a civil 
szervezetek is szóhoz juthat ha tud és ha akar. Aki ezzel egyetért a kérem kézfelnyújtással 
jelezze.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett egyetért a javaslattal. 
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
29/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
egyetértésben Bad Breisig település polgármesterének 
álláspontjával úgy döntött, hogy a települések közötti 
kapcsolattartást illetve építést a civil szervezetek, baráti 
társaságok szintjén kell a továbbiakban fenntartani. Az 
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önkormányzatok közötti hivatalos kapcsolattartás 
szünetel. 

 
 5./ Napirendi pont 

 
     Közterületi utcanév elnevezés (Parádóhuta Cser-

dűlő) 
 
Mudriczki József polgármester: 
A Cserdűlőben lévő zártkerti részen található közterületi utcáknak nincs neve. Szeretnének ott 
lakóhelyet létesíteni, ehhez szükséges a közterületek elnevezése.  
 
Szakács Zalán választópolgár:  
Többször előkerült már az, hogy miért ilyen semmit mondó közterület neveket kapnak a 
területek. Lehetne a parádi víz vegyelemzőjéről, vagy a nagy színészeinkről, akik ide jártak 
nyaralni, pihenni közterületet elnevezni.   
 
Varró Gyula jegyző:  
Mi javaslatokat tettünk az utcák elnevezésére. Természetesen nincs akadálya, hogy mások is 
éljenek javaslattételi lehetőségükkel. 
 
Mudriczki József polgármester: 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a javaslatban foglaltakkal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
30/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Parádóhuta Cser dűlő-i településrészen található jelenleg 
közterületi elnevezéssel nem rendelkező utcákat az 
alábbiak szerint jelöli meg: 
 
Felső Cser 2065 hrsz-ú út közterületi elnevezése: 
 Nyírjes utca 
Középső Cser 2040 hrsz-ú út közterületi elnevezése: 
 Erdő alja utca 
Cser 2020 hrsz-ú út közterületi elnevezése:  
  Tölgyfa utca 
Alsó Cser 0108/14 hrsz-ú út közterületi elnevezése:  
  Som-hegy utca 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza tisztségviselőit, hogy a 
közterületi utcanév megjelölések átvezetését a szükséges 
hatósági nyilvántartásokban soron kívül kezdeményezzék 

 
 6./ Napirendi pont 

 
     Volt Tűzoltószertár épület bérbeadási kérelméről 

állásfoglalás  
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Mudriczki József polgármester: 
Gyuricsné Hattalová Jana kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz. A megkeresésben leírta, 
hogy milyen tevékenységet szeretne folytatni valamely önkormányzati üresen álló 
létesítményben, de anyagiakról nincs szó a levélben. Kigyűjtésre került az elmúlt évre 
vonatkozóan a tűzoltószertárnak a költsége. 161.258.-Ft-ba került az épület fenntartása. Ebben 
temperáló fűtés működik, ami 12-14 fokot tart. Úgy gondolom, hogy a költségeinket növelni 
ily módon nem célszerű.  
 
Csortos György képviselő:  
Ennek a tevékenységnek, tornának a közösségi házban kellene maradni.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Nem írta le, hogy üzleti tevékenységként végzi az edzéseket, tornát, vagy más formában ?  
 
Mudriczki József polgármester: 
Üzleti tevékenység.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Elvileg nem zárkóznánk el attól, hogy van egy szabad helyünk és azt bérbe adjuk, csak azt ki 
kellene gondolni, hogy ő azt milyen módon tudná bérelni. Az általa benyújtott ajánlat nem 
tárgyalási alap.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Aki egyetért a határozati javaslat 1./ pontjában foglaltakkal, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
31/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Parád, Kékesi u. 2. szám alatti volt Tűzoltószertár 
épületében található jelenleg üresen álló terem bérbe 
vételére érkezett lakossági megkeresés alapján az alábbi 
döntést hozza: 
 
A testület az épületrész hasznosítását a továbbiakban is 
saját hatáskörben kívánja megoldani, ezért a bérbeadást 
elveti. 
 
A testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 
kérelmezőt a hozott döntés tartalmáról soron kívül 
tájékoztassa. 
 
 

 
 7./ Napirendi pont 

 
     Kaldenekker Ferenc budapesti lakos 

ingatlanfejlesztési elképzeléséről tájékoztatás 
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Mudriczki József polgármester: 
Kaldenekker Ferenc beadványában leírta, hogy együttműködést terveznek a jordán királyi 
családdal és ennek részeként Parádon, a vízmű irodaháza fölött található területén szeretne 
egy vállalkozást létesíteni.  
 
Varró Gyula jegyző:  
A szóban forgó terület alsó belterületi része a rendezési terv szerint beépíthető. A helyrajzi 
szám mentén van a belterületi határ. A pékséggel szemközti rész még belterületbe van a többi 
külterület. A külterületből belterületbe vonást nem engedi a Bükki Nemzeti Park, mint 
környezetvédelmi szakhatóság. Az építési hatóság a hatályos rendezési tervnek megfelelően 
meghozza a döntését.   
 
Mudriczki József polgármester: 
Az együttműködést a területre vonatkozóan kéri tőlünk, de nem mi vagyunk az eljáró hatóság, 
hanem Pétervására Város Jegyzője, mint I. fokú építésügyi hatóság. A terület rendelkezésre 
áll neki, ami az elképzeléshez kell.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Örülnünk kellene, hogy ilyenek jönnek ide, akik próbálnak a saját kockázatukra valamit tenni.  
 
Szakács József képviselő:  
Jók az elképzelések, támogassuk.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.                   
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
32/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Kaldenekker Ferenc budapesti lakos kérelmét 
megtárgyalva, az alábbi állásfoglalást hozza. 
A település önkormányzata támogat minden olyan 
fejlesztési, ingatlanbefektetési törekvést, amely a 
településen élők érdekeit nem sérti, környezetvédelmi 
szempontból nem jelent hátrányt és a megfogalmazott 
elképzelés illeszkedik a település érvényes 
területfejlesztési tervéhez és Helyi Építési Szabályzatához. 
Az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint 867 hrsz-ú 
belterületi illetve ehhez szorosan kapcsolódó 0120/1 hrsz-
ú külterületi ingatlan beépíthetősége ügyében építési 
hatóságként Pétervására város jegyzője jár el, gyakorolja 
az I. fokú hatósági jogkört, ezért engedély/ elvi engedély 
kérelmét ezen hatóság bírálja el. 
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 1./ Napirendi pont 
 

     Parádürdő gyógy-turisztikai hasznosítására készült 
befektetési dosszié jóváhagyása    

 
Mudriczki József polgármester: 
A képviselő-testület döntése alapján kértük föl az egri Trend Business Kft-t, hogy készítse el 
Parádfürdő komplett fejlesztési tervét. A befektetési dosszié egy színvonalas katalógus, 
figyelemfelkeltésre alkalmas. Vállalták, hogy befognak kopogtatni olyan tőkeerős 
befektetőkhöz, akik tudnak segíteni abban, hogy kiemelt beruházásként kezelje kormányunk 
ezt a parádfürdői fejlesztést.  
 
Szakács József képviselő:  
Azt furcsállom, hogy az orvosi részt két részre szedi.  
 
Dr. Radetzky Nagy István képviselő:  
Nem célszerű, de lehetséges. A timsós víz nem forrásvíz, hanem bányászunk és áztatjuk a 
timsót. El lehet vinni, akár a követ, akár az ázalékot. Nagyon jó prospektusnak tartom.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
A kiadvány impozáns, nagyon jó a tartalma. Javaslom, hogy dolgoztassuk át, a természetes 
gyógymódokat kiemelve. A legfontosabb helyeken szűkszavú és pontatlan és mesél, ahol 
pontosnak kellene lennie a szövegnek. A vizeknél pontosítsuk. Sok kis pontatlanság van 
benne, egy ilyen szép dossziéban nem kellene, hogy legyen.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Ez egy figyelemfelkeltő anyag. Minden anyag átadásra került a Trend Business részére, 
tudnak mindent, így tudnak tovább menni.  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.                           
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
33/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a TREND Business Pénzügyi Tanácsadó 
Kft. (3300 Eger, Gárdonyi u. 5. vállalkozás) által 
elkészített és bemutatott befektetési dosszié-t a 
Parádfürdő-i településrész gyógy-idegenforgalmi célú 
hasznosítása érdekében. 
A testület az összeállított anyag tartalmi részével illetve a 
megjelenés formájával egyetért, a dokumentumot 
alkalmasnak tartja arra, hogy a településrészen található és 
hasznosításra váró önkormányzati illetve állami tulajdonú 
ingatlanok iránt felkeltse a befektetők érdeklődését. 
A képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 
rendelkezésre álló dokumentum birtokában a Heves 
Megyei Kormányhivatal Vezetőjét megkeresve, 
kezdeményezze a befektetési dossziéban megjelölt 
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célkitűzések kiemelt gyógy-turisztikai projekté 
minősítését. 

 
 8./ Napirendi pont 
 
     Egyebek 
 
Mudriczki József polgármester: 
Javaslom, hogy Ferencsik Gyula bemutatkozását is hallgassuk meg. Ferencsik Gyula úr a 
térségünkbe Bodony községbe költözött. Rendezvény szervező cége van, szeretne 
bemutatkozni nálunk Parádon.  
 
Ferencsik Gyula:  
1993 óta foglalkozom többféle módon vásárokon, expókon részvétellel és ezen túl a 
szervezésben is részt veszek. Két rendezvényt terveztem Parádfürdőre. Egy őszit és egy 
tavaszit. Az őszi rendezvény egy bor és pálinka fesztivál lenne Parádon. Itt a termelőktől, a 
kereskedőkig, a borral és pálinkával, kiegészítőkel foglalkozó vendégeket és kiállítókat 
tervezek meghívni. Ezen kívül kézműves vásárt. Ezt a rendezvényt 2011. október 7-8-9-re 
gondolom. Országos reklámot fogok csinálni, többféle csatornán ennek a rendezvénynek. 
2012. februárjában mangalica fesztivált szeretnék. Ezek a rendezvények a turizmusnak és a 
vállalkozóknak is jót tesznek. Ehhez kérem a testület együttműködését.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Ez évi rendezvénytervezetünkben ezek a programok nem szerepelnek, pénzünk sincs rá. 
Ferencsik Úr azt mondta, hogy ő nem ilyen módon képzeli az együttműködést, a 
rendezvényekre a pénzt előteremti, az önkormányzatot nem terheli semmilyen költség.   
 
Szakács József képviselő:  
Erre a területre nem jellemző a bor, de támogatni tudom a rendezvényt. Hol kerülne 
megrendezésre ?  
 
Ferencsik Gyula:  
Bor és pálinka fesztivált együtt nem csinál senki.  
 
Csortos György képviselő:  
A finanszírozását hogyan képzelte el ?  
 
Ferencsik Gyula:  
Van egy cég, akivel közösen együtt dolgozunk, együtt indítanánk el, a későbbiekben talán 
egyedül folytatnám. A sikerességet senki nem tudja előre garantálni, ez csak egy lehetőség.  
 
Dr. Radetzky Nagy István képviselő:  
Támogatom az ötletet, milyen irányból, hogyan várunk segítséget ? Mit vár a testülettől ?  
 
Ferencsik Gyula:  
A helyszínt szeretném megkapni. Erre legalkalmasabbnak a parádfürdői parkot találom. A 
rendezvény lebonyolításában a polgárőrség segítségét kérném.   
 
Mudriczki József polgármester: 
Vannak referenciái ön által rendezett rendezvényekről ?  
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Ferencsik Gyula:  
Külföldön rendeztem saját egészségfesztivál rendezvényt.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Szívesen veszünk minden civil kezdeményezést, de úgy gondolom, hogy az ügyben további 
tárgyalásokra van szükség. Bemutatkozását megköszönjük.  
 
Ferencsik Gyula:  
Mikorra várható erre válasz ?  
 
Mudriczki József polgármester: 
Hamarosan, a feltételeket ki kell dolgozni. Aki támogatja Ferencsik Gyula rendezvény 
szervező ajánlatát, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja az ajánlatot.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
34/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzata elvi támogatását adja 
Ferencsik Gyula Bodony községi lakos 
kezdeményezésének, amelynek célja turisztikai célú 
rendezvények szervezése Parád településen. 
Az elvi támogatáson túl további konkrét döntést a 
vállalkozó részletesen kidolgozott üzleti és szakmai 
terveinek megismerése után tud a testület hozni. 
Felhatalmazza polgármesterét, hogy folytassanak további 
egyeztetést a részletek megismerése érdekében. 

 
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
A gyopár buszmegálló mögött van egy önkormányzati telek. A mellette lévő ház telkének 
szintje lejjebb van egy méterrel az út szintjétől, a víz beáramlik oda. Beton elemekből lehetne 
egy víztaszítót oda építeni, de ez költséggel jár.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Az árok lefedése azért vált ott szükségessé, mivel ott van az autóbusz öböl kialakítva.  
 
Varró Gyula jegyző:  
Ott valóban van egy zárt csatorna, ami évtizedekkel ezelőtt készült. Az ingatlan mindig is 
mélyebben volt, mint a 24-es út szintje. Nagyobb esőzések alkalmával a 24-es úton keletkező 
csapadékvíz azon része, ami nem a szemközti nyílt árokba folyik bele, valóban a 
magánszemély portájára folyik. A mostani meglévő zárt ároknak a fenékszintje is 
magasabban van, mint az ő udvarának a szintje. Az ingatlan előtti nyitott és burkolt árok 
kiépítése lehetne a megoldás, de annak költsége több százezer forint.  
 
Szakács József képviselő:  
Ha egy helyen ingyen megcsináljuk, akkor más is jöhet ugyanilyen problémával.  
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Mudriczki József polgármester: 
Ma délután érkezett egy anyag a Béke út végére nyomásfokozó beépítése kapcsán. Az 
önkormányzat által megvásárolt jelenleg üres út céljára szolgáló területre kerülne a 
nyomásfokozó beépítésre, a Várhegy és az Akácfa út mellé egy tolózár kiépítése, hogy az alsó 
települési részekre a nyomás ne hasson. Aki ezzel egyetért kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatja a nyomásfokozó beépítését.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
35/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Észak-magyarországi Regionális Vízművek 
Zrt (Kazincbarcika, Tardonai u. 1.) kérelmére tulajdonosi 
hozzájárulást ad a 859/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
belterületi beépítetlen ingatlanon nyomásfokozó 
berendezés elhelyezésére szolgáló akna műtárgy 
megépítésére. 
A műszaki berendezés megépítésére a település Béke úti 
részén a jelenlegi vízszolgáltatás nyomásviszonyainak 
stabilizálása, az ellátás biztonságosabbá tétele miatt vált 
szükségessé. 
A műtárgy elhelyezésénél figyelembe kell venni, hogy az 
nem akadályozhatja az érintett önkormányzati területen a 
későbbiek során kiépítésre kerülő Béke és Kossuth utca 
közúti összeköttetését. 

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

kmf. 
 
 
 
 

Mudriczki József                                             Varró Gyula 
       polgármester                                                       jegyző          
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