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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Parád Nagyközség 2011. július 4-én megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésén 
 
 
Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint  
 
 
Mudriczki József polgármester:  
Köszönti a jelenlévőket, megnyitja az ülést. Ismerteti az ülés napirendi pontját, kiegészíti az 
egyebekkel.   
 
A Képviselő-testület egyhangúlag egyetért a javaslattal, a napirendi ponttal.  
 
 1./ Napirendi pont 
 

     Az iskolai vizesblokk felújítás és ablakcsere 
kivitelezőjéről döntés    

 
Mudriczki József polgármester: 
A rendkívüli ülésünk oka, hogy döntést kell hoznunk a sikeres BM-es pályázatunk ügyében, 
hiszen iskolakezdésre be kellene fejezni a munkákat. 9.350.000.-Ft támogatást kaptunk, 
amiből meg kell valósítanunk az ablakok cseréjét és a vizesblokkok felújítását. A 
napkollektorok elhelyezését lehúzták a pályázatunkból. Három árajánlatot kértünk az ablakok 
cseréjére. Mind a három a Marschall cég ablakaival számol. Előre egyeztettük, hogy az 
ablakok milyen formában és funkcióval kerüljenek beépítésre, valamint a bejárati ajtó 
cseréjét. A három árajánlat közül van egy közel 4 millió Ft-os, egy 3.300 e Ft-os és egy, ami 
néhány ezer forint híján 3 millió Ft. Abban kell döntenünk, hogy a műszaki tartalom jó legyen 
(nyíló, bukó stb.), de ne legyen túl magas, hiszen a lehúzott összegek miatt a vizesblokkra 
mindössze 8 millió Ft jut. A kivitelezésre olyan vállalkozót kell keresnünk, aki a komplett 
munkát ilyen összegből elvégzi. Építőmesteri villanyszerelési, víz és fűtésszerelési, burkolási 
munkákról van szó. Helyi vállalkozóval szeretnénk a munkákat elvégeztetni. Most azonban 
első lépésként az  ablakcserének a kivitelezőjéről kell döntenünk.  
 
Varró Gyula jegyző:  
9.350.000.-Ft-ot ad az állam az összes többi költséget, nekünk kell hozzátennünk. Az 
ablakcsere 3 millió Ft-ból megvalósítható, de a vizesblokk felújításának tényleges költségét 
nem ismerjük, hiszen nincs rá kivitelezői árajánlatunk csak tervezői költségvetésünk, amely a 
pályázat alapját képezte.  
 
Szakács József képviselő:  
Az árajánlatokban külön van az anyagköltség és külön a munkadíj számolva ?  
 
Varró Gyula jegyző:  
Igen, külön. Arról döntsön most elsőként a testület, hogy a csökkentett műszaki tartalom 
ellenére is megkívánja valósítani a kivitelezést. A testület hatalmazza föl a Pénzügyi Bizottság 
Elnökét és a polgármestert, hogy a részletek tekintetében a legelőnyösebb ajánlatot válasszák 
ki és adjanak megbízást a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó részére a szerződéskötésre. 
Legyen kimódolva, hogy az egyéb munkák, hogyan, mi módon történjenek. Egy kézben 
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öszpontosítva legyen az, aki az összes többi munkát szervezi, hogy augusztus 31-re kész 
legyen.   
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
A napkollektor lemaradhat ?  
 
Varró Gyula jegyző:  
Igen lemaradhat a szerződéstervezet szerint a pályáztató ezt nem támogatta. 
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Mindenképp helyi vállalkozóban gondolkodjunk. Az ablakok esetében a legolcsóbb 
árajánlatot kellene választanunk.  
 
Mudriczki József polgármester:  
A könyvtárban egy új fűtési rendszert építünk ki. Nem lesz az iskola fűtésével összekötve, 
hanem egy új cirkóra alapozott rendszer lesz beépítve. A vizesblokkok fűtését is 
hozzákapcsolnánk.  
Aki egyetért azzal, hogy az ablakok cseréjét a Pénzügyi Bizottság vezetőjével kiválasszuk és 
a szerződést a kivitelezővel megkössük, valamint, hogy a vizesblokk felújítására helyi 
vállalkozót előnyben részesítve, egy kézbe adva a munkát, kérjünk árajánlatot, kérem 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a javaslattal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
36/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Belügyminisztérium pályázatán megnyert 9,3 millió 
forint összegű - csökkentett - támogatást az iskola 
korszerűsítésére fel kívánja használni.  
Ennek érdekében a régi épületszárnyon található 29 db fa 
nyílászáróját lecseréli a Marshall Ablakgyártó Kft Kál 
által készített termékre. A nyílászárók beépítésére a 
legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Csaja Ablak 60 Kft 
részére szükséges megbízást adni. 
Az épületben található vizesblokkok felújítását ugyancsak 
elő kell készíteni, árajánlat bekérésével a területen munkát 
végző helyi és környékbeli megfelelő referenciával 
rendelkező vállalkozásoktól. 

 
 2./ Napirendi pont 
 

     Egyebek                                                                 
 
Mudriczki József polgármester:  
Döntött már a képviselő-testület a parádi 0112/80 hrsz-ú terület belterületbe vonásáról. A 
földhivatal azt a megosztást nem fogadta el, pár m2-rel kevesebb területet javasolt belterületbe 
vonni.  
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Varró Gyula jegyző:  
Az eredeti megosztás azt tartalmazta, hogy belterületbe vonásra kerül 4538 m2 nagyságú 
terület. A földhivatal ezt nem hagyta jóvá. Ténylegesen 4256 m2 az a nagyságrend, ami 
belterületbe vonható. Ehhez a módosításhoz szükséges a képviselő-testület jóváhagyása.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Aki a fentiekkel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.                           
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
37/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2011. április 27. napján a 23/2011. határozatával 
belterületi határvonal módosításáról döntött. 
A határvonal módosítással érintett terület megnevezése: 
0112/80 hrsz területe 4538 m2 

A képviselőtestület jelen határozatával - az 
ingatlantulajdonos kérelmére - a mellékelt változási 
vázrajz alapján a belterületbe vont tényleges terület 
nagyságát helyesen és ténylegesen 4256 m2-ben jelöli 
meg. 
Jelen határozatával korábbi döntését ennek megfelelően 
módosítja. 
A testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az Egri 
Körzeti Földhivatal felé a területnagyság módosításról 
szóló testületi döntést soron kívül küldje meg. 
 

Mudriczki József polgármester: 
Július 15-ig lehet beadni pályázatot 95 %-os támogatással felszíni vízelvezetésre. Két 
belterületi részre készen vannak a terveink. Az egyiket az ETAVITA adná, mivel kapcsolódik 
a záportározó építésének Köves-patakai alvízi szakaszához. Ez a meder (Cifra út, pavilonsor 
mögötti rész) rekultivációját jelentené 415 méter hosszú szakaszon. A másik az Émály utcai 
feljárótól a volt rendőrlakásig a Kossuth 184. számig egy komplett árok felújítás és az alsó 
szakaszon pedig járdafelújítással egybekötve. A két pályázat összege a becslések szerint 160 
millió Ft. 80 millió Ft a patak, a többi része pedig lenne az árokfelújítás. 2012 évben 
valósulna meg a kivitelezés.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy július 15-éig mind két pályázat benyújtásra kerüljön, kérem 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a pályázatok benyújtásával.                            
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
38/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a település felszíni vízrendezésének korábban megkezdett 
programját folytatandónak ítéli meg, ezért az ÉMOP-
3.2.1/D-11-2011. jelű pályázaton való részvétellel egyetért 
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és „Parád belterületi vízrendezése és a Köves patak 
rendezése” címen új pályázat benyújtásáról dönt. 
A testület felhatalmazza tisztségviselőit, hogy az 
előkészítés felgyorsítására - a határidő betartása érdekében 
- a szükséges intézkedéseket soron kívül tegyék meg, a 
terv felülvizsgálatát végeztessék el, a hatósági engedélyek 
beszerzését kezdeményezzék, a pályázat összeállítására 
tegyenek intézkedést. 

 
 
 
Kucsera György képviselő:  
A rendezvényszervező kapott már választ.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Szóban igen, tájékoztattam és elmondtam, hogy támogatást kapott az önkormányzat részéről.  
Ha nincs más kérdés, hozzászólás megköszönöm a megjelenést és bezárom az ülést.  
 
 

kmf. 
 
 
 
 

Mudriczki József                                             Varró Gyula 
       polgármester                                                       jegyző          

                 
 
 
 
                          Csortos Béláné                                               Kucsera György 
                            jkv. hitelesítő                                                    jkv. hitelesítő 
 
 
 
 
 

Bocsiné Lázár Éva 
jegyzőkönyvvezető 

 


