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  Határozat száma      Tárgy 
 
 

41/2011. (VIII.22.) Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Alapító Okiratának módosítása  

42/2011. (VIII.22.)  Iskola igazgatója beszámolójának elfogadása, 30%-os 
tankönyvtámogatás  

43/2011. (VIII.22.) Egészségügyi Központ fejlesztési támogatásának és az ügyeleti 
rendszer működési finanszírozásának pénzügyi támogatásának 
megtárgyalása  

 
 
   Rendeletek száma      Tárgy 
 
 

--- --- 

          
 
Napirend:        
    

1. A 2011/12-es tanév előkészítésének megbeszélése  
 

- iskola épületében folyó munkák helyszíni megtekintése 
- intézményvezetői tájékoztató 
- Alapító Okirat módosítása  

 
2. Tájékoztató a Recsk községben megépült mentőállomás pénzügyi finanszírozásáról  
 
3. Egyebek  
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Parád Nagyközség 2011. augusztus 22-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.  
 
 1./ Napirendi pont 

 
     A 2011/12-es tanév előkészítésének megbeszélése 
 
     - iskola épületében folyó munkák helyszíni 

megtekintése 
    -   intézményvezetői tájékoztató 
    -   Alapító Okirat módosítása         

 
 
Mudriczki József polgármester: 
Az iskola Alapító Okiratának módosítása szükséges az új tanév indítását megelőzően ezért a 
szükséges korrekciók elvégzése után a szakértői véleményeket is figyelembe véve teszünk 
javaslatot a módosításra. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kérem, 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért az Alapító Okirat módosításával.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
41/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Fáy András Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának és 
hozzákapcsolódó pedagógiai/nevelési programjának a 
művészeti ágakon belüli tanszak elnevezési, valamint a 
sajátos nevelési igényű tanulók meghatározására 
vonatkozó módosítási javaslatot mint fenntartó 
jóváhagyja. 

 
Mudriczki József polgármester: 
A képviselő-testület az ülést megelőzően ma délután helyszíni bejárás keretében 
megtekintette az iskolában folyó munkákat. 
A jelenlévők megállapíthatták, hogy a régi szárnyban a nyílászárók cseréje eredményesen 
befejeződött, a vizesblokkok teljes felújítása megfelelő ütemben halad.  
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Az IKSZT beruházás ugyancsak a műszaki ütemnek megfelelő. A látottak alapján örömmel 
nyugtázhatja a testület, hogy a hozott testületi döntésnek megfelelően alakul az oktatási 
intézmény megújítása. 
Kérem az iskola igazgató asszonyát, tájékoztassa a képviselőket a tanévkezdésről.  
 
Szalai Gáborné Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója:  
Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik lehetővé tették azt, hogy ilyen állapotba 
került ez az épület. Az intézmény készen fog állni a szeptember 1-jei tanévkezdésre. 
Szeptember 1-jén lesz a tanévnyitó ünnepség. Ekkor egy félnapos iskolai időt fogunk tartani, 
délután pedig tanévnyitó értekezletet. Pénteken pedig a szokásos őszi túra lesz. A szeptember 
5.-két megelőző hétvégét a pedagógusok felajánlották, takarításra, az iskola rendbetételére. A 
tantestület változatlan létszámmal és majdnem változatlan személyi állománnyal kezdi a 
tanévet. Megkeresett Pokorni Aurél úr, aki a tavalyi évben is ingyen tanította a 8. 
osztályosokat főzni. Kérte, hogy az idén már szeptemberben szeretné kezdeni a tanítást. A 
pedagógusok az interaktív táblák használatához már egy tanfolyamon részt vettek. A 
képzéseket szeptember folyamán folytatnánk tovább. A tavalyi tanévet 219 fővel zártuk, az 
idei tanévre beiratkozott gyermekek létszáma 218 fő. Tapasztalataink szerint eléggé megnőtt a 
képességvizsgálóban sajátos nevelési igényű gyereknek számított gyerekeink száma. Az 
elmúlt évben 10 volt, most 24 lett. Nekik plusz tanórai megsegítés jár. Nem kívánjuk bővíteni 
egyenlőre a szakkörök számát. A művészetoktatásban résztvevő tanulók létszáma hasonló az 
elmúlt évihez. 20 fő pedagógus kezdi meg a tanévet, közülük egy nyugdíjas, egy fő pedig 
részmunkaidőben, valamint a művésztanárok. A könyvtárban két nyugdíjas volt, nem 
gondoltuk, hogy ezt most meg kellene pályáztatni, hátha Parádról lesz valaki felsőfokú 
könyvtáros végzettséggel rendelkező fiatal. A könyvtárbővítési pályázat kapcsán felmerülő 
egy menedzser helyét pedig Hódiné Tyukodi Heléna átcsoportosítással az iskola részéről 
fogja majd betölteni. A tankönyveket folyamatosan kapjuk. Az osztályok létszáma nem 
változik egy felsős és egy alsós párhuzamos osztályt tervezünk. Az egyik a 3. osztály, a másik  
az 5. osztály.  
 
Csortos Béláné képviselő:  
Recskről és Sirokból még mindig vannak átjáró tanulók ?  
 
Szalai Gáborné Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója:  
Igen van, sőt már Mátraballáról is van érdeklődés.  
 
Csortos György képviselő:  
Örülök, hogy helyi vállalkozó is kapott lehetőséget a felújítási munkákban.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Aki az intézményvezetői tájékoztatót elfogadja kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
Mudriczki József polgármester:  
A 2011/12-es tanévhez kapcsolódik a tankönyvellátás. Egy táblázatban foglaltuk össze az 
adatokat, melyből az látszik, hogy önkormányzatunk az idén 30 %-os támogatást tud nyújtani 
a beiskolázáshoz, a tankönyvhöz azoknak, aki nem ingyen kapják a tankönyveket. A 
társközségek polgármestereivel egyeztettünk, ők is tudják ezt a mértékű támogatást tartani.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Aki egyetért a 2011/12-es tanévben a 30 %-os tankönyvtámogatással kérem, kézfelnyújtással 
jelezze.  
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A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az elhangzott tájékoztatót,                                           
valamint egyetért a tankönyv támogatás mértékével.   
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
42/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az intézményvezető tájékoztatását a 2011-2012. tanév 
kezdés előkészületeiről, valamint a helyszíni látogatáson 
tapasztaltak alapján megnyugvással vette tudomásul, hogy 
a tervezett épület felújítási és korszerűsítési munkák jó 
ütemben haladnak és reális esélye van a tanév sikeres 
megkezdésének. 
A testület az általános iskolai tanulók esetében, - 
figyelemmel az oktatási intézmény által javasolt 
forráselosztásra, valamint a szomszédos községek ilyen 
jellegű anyagi lehetőségére is - 30 %-os mértékű 
tankönyvtámogatásról döntött azon tanulók részére, akik 
nem részesülnek ingyenes tankönyv ellátásban. 

 
 2./ Napirendi pont 

 
     Tájékoztató a Recsk községben megépült 

mentőállomás pénzügyi finanszírozásáról 
 

Mudriczki József polgármester:  
Az elmúlt héten a környező települések polgármesteri megbeszélést tartottak Recsken, Pócs 
István polgármester úr kezdeményezésére. A polgármester úr elmondta, hogy finanszírozási 
problémái vannak a recski orvosi ügyelet működésének, ezért kérik az önkormányzatok 
támogatását. Amennyiben nem támogatják az önkormányzatok az orvosi ügyeletet, az 
megszűnik és pétervásárai kistérség kapja meg a feladatot. Javaslom, hogy a döntéssel várjuk 
meg a féléves beszámolót, amit a Pénzügyi Bizottság által előkészítve tárgyalunk.   
 
Varró Gyula jegyző:  
Van egy tájékoztató anyag, ami a rescki egészségügyi központi beruházással függ össze, 
ennek lényege, hogy voltak olyan épületrészek, amelyek finanszírozását a VÁTI nem 
támogatta. Ezáltal a beruházással kapcsolatosan a recski önkormányzatnak keletkezett 9,3 
millió forintos olyan hiánya, amit nem tud lefedezni, ezért fordult a környező települések 
önkormányzataihoz. A másik beszámoló a Dr. Sófalvi Antal ügyeletvezető részéről benyújtott 
anyag, amely a központi ügyelet éves működését mutatja be, ahol szintén veszteséges a 
kimutatás szerinti egészségügyi vállalkozási tevékenység. Ezért a Mesarthim BT. kér 
támogatást, és ha nem kap pótlólagos önkormányzati forrást, akkor szeptember 01-től 
megkívánja szüntetni a vállalkozási tevékenységet, vagyis a központi ügyeleti rendszerben 
működő egészségügyi ellátást. Jelenleg havonta 101.000.-Ft-ot támogatást fizetünk a rendszer 
működtetéséhez lakosság arányosan. Ennek az összegnek a megemelését kezdeményezte 
tavaly is Dr. Sófalvi Antal ügyeletvezető. Az önkormányzatok megegyezés illetve egyesség 
hiányában az összeget változatlanul hagyták A Pócs István polgármester úr levele a 
beruházással összefüggő dologról szól, vagyis egyszeri a beruházás megvalósításához 
kapcsolódó pénzügyit támogatást a recski önkormányzat részére.  
Az előterjesztés során a két egészségügyi illetve betegellátási probléma egyazon időpontban 
jelentkezik. 
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Mudriczki József polgármester:  
A támogató lehúzott a támogatás összegéből, de az orvosi ügyelet működtetéséhez előírás, 
hogy legyenek meg azok a tárgyi feltételek is, amik a működési engedélyhez szükségesek.  
 
Szakács József képviselő:  
A kért támogatás az orvosi ügyelethez kb. 1.100 e Ft, ami elfogadható, ha a települések között 
létszámarányosan oszlik meg. Amit a recski polgármester úr írt az miért 9.325 e Ft ? Ezt meg 
kell vizsgálni, hogyan jött ki ez az összeg.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki egyetért azzal, hogy Pócs István kérelmét a pénzügyi Bizottság megtárgyalja és a 
következő testületi ülésen megtárgyaljuk. Az orvosi ügyeletre vonatkozó kérelemben 
foglaltakkal egyetértünk és megfinanszírozzuk azt.    
 
Aki a fenti javaslattal egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
43/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Recsk településen kialakított új egészségügyi központ 
kialakítása kapcsán igényelt egyszeri fejlesztési támogatás 
átadása kapcsán érdemi döntést nem hozott, arra csak a 
2011. I félévi költségvetési bevételi kiadási információk 
birtokában tud érdemben nyilatkozni. 
A testület a Recsk székhelyű és jelenleg a Mesarthim Bt 
keretei között egészségügyi ellátást nyújtó központi 
ügyeleti rendszer biztonságos működtetéséhez szükséges - 
az érintett települések egységes és létszámarányos 
finanszírozása melletti – arányos pénzügyi támogatás rész 
átvállalásától nem zárkózik el 

 
 
 3./ Napirendi pont 

 
     Egyebek  
 

 
Csortos György képviselő:  
A játszótérhez kikellene helyezni egy táblát, ami figyelmeztet arra, hogy ott játszótér 
található.  
 
Gáspárné Mészáros Erzsébet választópolgár:  
Olyan tábla is kellene a játszótérre, hogy csak 12 éven aluli gyerekek használják, nagyobbak 
ne.  
 
Mudriczki József polgármester:  
A játszótérhez készült egy házirend, ami napokon belül kihelyezésre kerül. Kértük a körzeti 
megbízottakat, hogy jobban figyeljenek oda a játszótérre és környékére.  
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Kucsera György képviselő:  
A Béke úton lévő Coop üzlethez rakodási terület kialakítása lenne szükséges, mivel az árút 
hozó autók az árkot is szétnyomják és az utat is elállják arra az időre, amíg az árut 
kipakolják. A rendezvényszervezővel sikerült megállapodni, lesz pálinkafesztivál ?  
 
Mudriczki József polgármester:  
Ma tárgyaltunk a rendezvényszervezővel a lehetséges őszi pálinkafesztivál megrendezésének 
lehetséges elképzeléseiről illetve helyszíneiről. 
A tervek szerint lesz pálinka fesztivál november első felében.  
 
Szakács József képviselő 
Zárt ülés keretében az egyebek napirendi pontban szeretne hozzászólni, ezért kezdeményezi 
az ülés zárttá tételét.  
 
Mudriczki József polgármester 
A képviselői inditvány alapján az ülés zárttá tételét kezdeményezem. 
A képviselő-testület tagjai az ülés zárttá tételével egyetértenek. 
 
AZ ÜLÉS TOVÁBBI RÉSZÉT ZÁRT ÜLÉSNEK NYILVÁNÍTJA A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET. 
 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

Mudriczki József                                             Varró Gyula 
       polgármester                                                       jegyző          

                 
 
 
 
                               Szakács József                                           Csortos György 
                                jkv. hitelesítő                                                jkv. hitelesítő 
 
 
 
 
 
 

Bocsiné Lázár Éva 
jegyzőkönyvvezető 


