
Parád Nagyközség Önkormányzata  
   3240 Parád, Kossuth Lajos út 9l. 
  Tel: 36/364-118. Fax: 36/364-525. 
 
Szám: 300-13 / 2011.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Parád Nagyközség 2011. október 10-én megtartott képviselőtestületi ülésén. 
                
 
  Határozat száma      Tárgy 
46/2011. (X.10.)  2011. évi I. félévévi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása  

47/2011. (X.10.)  Társadalmi szervezetek 2011. évi támogatása pénzügyi forrásának 
zárolása  

48/2011. (X.10.)  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz 2012. évi fordulójához csatlakozás 

49/2011. (X.10.)  2012. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat kiírása  

 
   Rendeletek száma      Tárgy 
6/2011. (X. 10.)  A 2011. évi költségvetés módosításáról  

7/2011. (X.15.)  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

8/2011. (X.11.)  Az alapfokú művészetoktatás keretében fizetendő térítési díj tandíj 
fizetés szabályairól 

          
Napirend:        
      1./  Parád Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása  

 
2./  Parád Nagyközség Önkormányzata 2011. évi I. féléves gazdálkodásának megvitatása  
 
3./ Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló rendeletének megtárgyalása  
 
4./ Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az alapfokú 

művészetoktatás keretében fizetendő térítési díj és tandíj fizetési szabályairól szóló 
rendeletének megtárgyalása  

 
5./  Start közmunka mintaprogramban való részvétel bemutatása  
 
6./ Civil szervezetek támogatása (a testület által kért anyag a polgármesteri hivatalban 

megtekinthető, terjedelme miatt nem kerül kiküldésre) 
 
7./  Játszótér használatával kapcsolatos bejelentés megtárgyalása  
 
8./  Egyebek 
 

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN  
1./ Jakab Gizella Ildikó Parád, Kossuth L. u. 196. szám alatti lakos önkormányzati 

hatósági ügyében állásfoglalás  
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Parád Nagyközség 2011. október 10-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: 
Az elmúlt testületi ülés óta az iskolában a vizesblokk felújítása befejeződött, az átadás-átvétel 
megtörtént. Az elszámolásokat beadtuk várjuk a pénzeket. Szeptember 31-én a Köves patak-i 
záportározó átadás-átvétele is megtörtént. Műszakilag, fizikálisan a gáttest elkészült. Az 
iskolában is és a záportározónál is tervezünk a projekt zárásaként ünnepélyes átadást. 
Szeretnénk meghívni a Vidékfejlesztési Minisztériumból Illés Zoltán államtitkár urat, illetve 
országgyűlési képviselőnket.  
 
 1./ Napirendi pont 

 
      Parád Nagyközség Önkormányzata 2011. évi 

költségvetési rendeletének módosítása      
 
Mudriczki József polgármester: 
A költségvetés módosítását a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. A módosításra 8 milliós bevétel 
növekedés miatt volt szükség. Aki elfogadja a költségvetési rendeletének módosítását, kérem 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a költségvetési rendelet módosítását.    
 

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
6/ 2011. /X. 10./ SZÁMÚ RENDELETE  
a  2011. évi költségvetés  módosításáról 

 
Parád Nagyközség Önkormányzata a település 2011. évi költségvetését az II/2010. /II. 14./ 
számú rendelettel fogadta el. 
A 2011. évi költségvetési rendelet az I. félévben kapott többlet források  miatt az alábbiak 
szerint módosul: 
 

1. §. 
 
Az alaprendelet 3. §-a a következők szerint módosul: 
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                                                                                           Eredeti                 Módosított 
  
Költségvetés főösszege 594.771 eFt  603.187eFt
  
           Ezen belül: 

- felhalmozási célú bevétel:                      207.678  eFt 207.828 eFt 
  

- felhalmozási célú kiadás:                       255.320 eFt 255.470 eFt 
 Ebből: 

- Fejlesztési kiadások  251.720 eFt 251.870 eFt 
      -   Fejlesztési célú kölcsön 600 eFt 600 eFt 
 -   Fejlesztési céltartalék  3.000 eFt 3.000 eFt 
 

- működési célú bevétel:                        351.148 eFt 359.414 eFt 
- működési célú kiadás:                        339.451 eFt 347.717 eFt 

  Ebből: 
- személyi jellegű juttatások          161.788 eFt 163.591 eFt 
- munkaadókat terh. járulékok                 38.161 eFt 38.599 eFt 
- dologi jellegű kiadások                         93.676 eFt 95.530 eFt 
- társadalom és szoc.pol.juttatások          27.306 eFt                    27.486eFt

  
- pénzeszköz átadás államházt. belülre  560 eFt 560 eFt 
- pénzeszköz átadás államh. kivülre        6.465 eFt 6.465 eFt 
- ellátottak juttatásai                                  1.300 eFt 1.572 eFt 
- általános működési tartalék              10.195 eFt 13.914 eFt 

 
- ÉRV -től szerződés szerinti  bevétel 3.000 eFt 3.000 eFt 
- Pénzmaradvány   32.945 eFt 32.945 eFt 

 
 

2.§ 
 
/ 1 / A II/2011. / II.14. / számú önkormányzati rendelet többi paragrafusa változatlanul 
érvényben marad. 
/ 2 / Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 2./ Napirendi pont 

 
      Parád Nagyközség Önkormányzata 2011. évi I. 

féléves gazdálkodásának megvitatása 
 
Mudriczki József polgármester:  
Az látszik, hogy a tervezet és a teljesülés nagyjából megegyeznek, eltérés a felhalmozási célú 
bevételeknél illetve kiadásoknál van. Ez abból adódik, hogy a nagyobb projektek pénzügyi 
finanszírozása illetve a lezárása csak a II. félévben várható. A Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja az I. féléves gazdálkodást a testületnek. Aki elfogadja a 
2011. évi I. féléves gazdálkodási beszámolót, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az I. féléves beszámolót.    
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 Parád Nagyközség Önkormányzatának 
  46/2011. számú határozata: 

Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról 
készített írásos beszámolót elfogadja. A testület 
megállapítja, hogy a kiadás és bevétel alakulása az 
időarányosnak megfelelően alakult az év első felében. 

 
 3./ Napirendi pont 

 
      Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló rendeletének megtárgyalása    

 
Mudriczki József polgármester:  
A törvény előírásait figyelembe véve, a rendelet módosítására elsődlegesen a lakásfenntartási 
támogatás törvényi szabályozásának megváltozása miatt van szükség. Az előző években 
megszokott gázár támogatásokat vonja ki a kormány a gázszámlákból és helyezi bele a 
szociális törvényben meghatározott lakásfenntartási támogatásokba. Amennyiben elfogadja a 
testület, a rendelet október 15-től lép hatályba. Aki egyetért a rendelet módosításával, kérem 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a rendelet módosításával.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

7/2011. (X. 15.) önkormányzati rendelete 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

 
Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) helyi alkalmazására a következő rendeletet 
alkotja: 

 
A rendelet hatálya 

 
1. § 

(1) A rendelet hatálya - a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel – kiterjed a  Parád 
Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén élő lakó, tartózkodási hellyel 
rendelkező: 

a) magyar állampolgárokra, 
b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, 
c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, 
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. 

 (2) A rendelet hatálya az 1993. évi III. törvény 7.§ (1) bekezdésében meghatározott ellátások 
tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális 
Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. 
évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó 
állampolgáraira is. 

(3) A rendelet hatálya kiterjed 
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a)  a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi  
rendeletben meghatározott, valamint 

b) az Sztv. 32/B.§ (1) bekezdésben meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a 
szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, 
önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK 
tanácsi rendeletben meghatározott jogosult körbe tartozó személyre, amennyiben az 
ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

(4) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a helyi önkormányzat 
képviselő-testülete, átruházott hatáskörben a Szociális és Egészségügyi Bizottsága, 
polgármestere, valamint az intézményvezetője gyakorolja. 

 
2. § 

Az önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak 
átmeneti segélyt, étkeztetést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az 
életét, testi épségét veszélyezteti.  

3. § 
Eljárási szabályok 

 
(1) Az általános, minden, e rendeletben szabályozott szociális ellátásra érvényes eljárási 

szabályokat az 5-8. §-ok határozzák meg. 
(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat adott ellátási 

formák részletezik. 
 

Az eljárás megindítása 
 

5. § 
(1) Az eljárás megindítása történhet: 

     - kérelemre, illetve   
     - hivatalból. 
  A kérelmet a Polgármesteri Hivatalban illetve az Idősek Klubjában kell/lehet 
előterjeszteni. A kérelmet írásban kell benyújtani az e rendeletben meghatározott 
dokumentumokkal (igazolásokkal, nyilatkozatokkal) együtt. 

 
 (2) A kérelmező köteles együttműködni az önkormányzati hivatallal a szociális helyzetének 

feltárásában. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmi viszonyairól 
szóló igazolásokat és mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket a rendelet az egyes 
ellátásoknál előír, továbbá amelyek az ügy elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek. 

 
Az ellátások megállapítása 

 
6. § 

(1) A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, 
továbbá a hatósági ellenőrzésre (a továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (a 
továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) A képviselő-testület az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos 
hatáskörét: 

     - a Szociális és Egészségügyi Bizottságára, illetve a 
     - polgármesterre ruházza.  
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     A bizottság, és a polgármester a szociális ellátás tárgyában – átruházott hatáskörében – 
hozott döntéséről határozatot hoz. A hozott testületi döntésről a kérelmező, a jegyző által 
a döntéshozó megbízásából kiadmányozott határozattal értesül. 

(3) A képviselő-testület  
      a) Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe rendeli az 1. sz. mellékletben felsorolt 

  b) polgármester hatáskörébe rendeli a 2. sz. mellékletben felsorolt ellátásokkal kapcsolatos 
döntéseket. 

(4) A Szociális és Egészségügyi Bizottság valamint a polgármester az önkormányzat 
képviselő testülete ezen rendelete és az 1993. évi III. tv. alapján köteles dönteni a 
hatáskörébe tartozó ügyekben. 

 
A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása 

 
7. § 

A pénzbeli ellátások kifizetése a – 6. § szerint hozott – határozat alapján a polgármesteri 
hivatal pénzügyi munkakört ellátó munkatárásának a feladata, aki további feladatként: 
      a)   az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet; 
      b) gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási és 

visszaigénylési feladatok végrehajtásáról. 
 

A pénzbeli ellátások ellenőrzésének szabályai 
 

8. § 
(1) A rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát – ha a Sztv. másként nem rendelkezik - 
     évente, egy ízben felül kell vizsgálni. 
(2) A felülvizsgálat döntésre történő előkészítetése a jegyző feladata. 

 
Közfoglalkoztatás 

 
9. § 

 A települési önkormányzat az aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci 
helyzetének javítása érdekében közfoglalkoztatást szervez. A foglalkoztatási kötelezettség 
közmunka, közhasznú munka vagy közcélú munka (a továbbiakban együtt: az önkormányzat 
által szervezett foglalkoztatás) biztosításával teljesíthető. 
A foglalkoztatás megszervezését az önkormányzat másik önkormányzattal létrehozott társulás 
vagy más szervezet útján is végezheti. 
 

Pénzbeli ellátások 
 

10. § 
Az önkormányzat a következő pénzbeli ellátásokat állapítja meg: 
     - helyi lakásfenntartási támogatás, 
     - ápolási díj, 
       - átmeneti segély, 
   - temetési segély; 
 

Helyi lakásfenntartási támogatás 
Az ellátás feltételei 

 
11. § 
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(1) Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 2011. október 15. napjától 425 Ft. 
      A továbbiakban a támogatás szempontjából figyelembe vehető elismert havi költség 

évente az önkormányzat költségvetési rendeletében nyer meghatározást 
(2) Helyi lakásfenntartásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási 

egységre számított jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 251-
270 % között sávjába esik és vagyonnal nem rendelkezik. A támogatás kiszámítása az 
Sztv. 38. § szerinti módon történik. 

(3) A lakásfenntartási költségnek minősül: a lakbér vagy albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti 
kölcsön törlesztő részlete, a csatornahasználati díj, a szemétszállítás költsége a 
villanyáram, a víz- és gázfogyasztás valamint a tüzelőanyag költsége. 

 (4) A helyi lakásfenntartási támogatás 6 hónapra állapítható meg. A kérelem időkorlát nélkül 
bármikor benyújtható. 

 
12. § 

(1) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a lakásfenntartás, 
illetve lakhatás költségeit igazoló dokumentumokat: 

a) a lakbér, illetve az albérleti díj esetében a lakásbérleti, illetve albérleti szerződést, 
illetve a díj kifizetésének egyéb okmányát, 

b) lakás célú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete esetében a törlesztés befizetését 
igazoló csekket, vagy pénzintézeti igazolást (bankszámla-kivonatot stb.),  

c) a közüzemi díjak esetében a településen közüzemi szolgáltatást végző szervek által 
kiállított közüzemi számlákat,  

d) egyedi fűtési lakások esetén a fűtés költségeit igazoló – a háztartási tüzelőanyagot 
forgalmazó által kiállított – számlát.  

(2) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és családja 
jövedelem igazolását. 

(3) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell arról is, hogy a támogatást 
kérő milyen jogcímen lakik a lakásban. 

(4) A lakásfenntartási költségek számításánál irányadó időszak a kérelem benyújtását         
megelőző 3 hónap, tüzelőanyag (fa, szén) esetén az adott fűtési időszakban kiállított 
számla. 

13. § 
A lakásfenntartási támogatás természetbeni szociális ellátás formájában is megállapítható. 
Ebben az esetben a támogatást a határozatban megjelölt közüzemi szolgáltató szerv 
számlájára kell utalni. A határozatban megjelölve a támogatási időszakot, a támogatott kiadás 
nemét, a fogyasztási helyet, a fogyasztó azonosító számát. 

 
Ápolási díj 

 
Az ellátás feltételei 

 
14. § 

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 

 
15. § 

(1) „A települési önkormányzat képviselő-testülete ápolási díjat állapíthat meg annak a 
hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását 
végzi. A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított 
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havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 
%-a, egyedülálló esetén annak 200%-a. 

(2) Az ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 80 %-a. 
 

Speciális eljárási szabályok 
 

16. § 
(2) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos: 

a) igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg, és 
b) szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul. 

(3) A háziorvos az igazolását az Országos Orvosszakértői Intézet orvosi bizottságának 
szakvéleménye, vagy a megyei gyermek-szakfőorvos igazolása, illetőleg a fekvőbeteg-
szakellátást nyújtó intézmény vagy a területileg illetékes szakrendelő intézet szakorvosa 
által kiadott zárójelentés, igazolás alapján állítja ki.  

(4) A kérelmet formanyomtatványon kell a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtani.  
 

17. § 
Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít. Az ápolási díjban részesülő 
személy – ide nem értve a Tbj. 26 §-a alapján nyugdíjjárulék fizetésére nem kötelezett 
személyt - az ellátás után nyugdíjjárulék és magán-nyugdíjpénztári tagság esetén magán-
nyugdíjpénztári tagdíj fizetésére kötelezett. 
A települési önkormányzat az ápolási díj folyósításának időtartamára a társadalombiztosítási 
járulék nyugdíjbiztosítási ágazatára jutó járulék fizetésére kötelezett. 

 
Átmeneti segély 

 
18. § 

Az ellátás feltételei 
 

(1)  Az önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 
személyek részére átmeneti segélyt nyújt. 

(2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, 
illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy 
alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi 
segítségre szorulnak. 

(3)  Az átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. 
(4) Az átmeneti segély adható alkalmankénti és havi rendszerességgel. Az alkalmankénti 

segély gyógyszertámogatásként, illetve az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben 
támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként is megítélhető. A havi rendszerességgel 
adott átmeneti segély jövedelemkiegészítő támogatásként, rendszeres nevelési 
támogatásként is megállapítható. 

(5) Az önkormányzat döntése alapján a (4) bekezdésben meghatározott, havi rendszerességgel 
adott átmeneti segély a következő jogcímeken, ellátási formaként is úgymint, térítési díj, 
alapvető élelmiszer, napi egyszeri meleg étel, tűzifa, oktatási támogatás megállapítható.  

 
19. § 

(1) Alkalmankénti átmeneti segélyben csak azt a személyt lehet részesíteni, akinek 
családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi minimumnyugdíj 200 %-
át, egyedül élő esetén annak 250 %-át nem haladja meg. 
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(2) Különös méltánylást érintő élethelyzetbe kerülő igénylő esetekben a (1) bekezdésben 
meghatározott egy főre jutó jövedelemhatár 100 %-kal túlléphető. 

(3) Ugyanaz a család egy naptári éven belül legfeljebb 4 alkalommal részesülhet átmeneti 
segélyben. 

 
20. § 

(1) A havi rendszerességgel adott átmeneti segélyben csak azt a személyt lehet részesíteni, 
akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem haladja meg. 

(2) Különös méltánylást érintő élethelyzetbe kerülő igénylő esetekben a (1) bekezdésben 
meghatározott egy főre jutó jövedelemhatár 100 %-kal túlléphető. 

(3) A havi rendszerességgel folyósítható átmeneti segély időtartama a 10 hónapot nem 
haladhatja meg. 

Speciális eljárási szabályok 
 

21. § 
(1) Az átmeneti segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja 

jövedelemigazolását, illetve a havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező és 
pályakezdő személyek esetében az erre vonatkozó nyilatkozatot.   

(2) Amennyiben a rászorultsággal, illetve a nyújtott átmeneti segély a segély céljának 
megfelelő felhasználásával kapcsolatban kétség merül fel, a kérelmező köteles a hivatal 
által kezdeményezett környezettanulmány végrehajtásában közreműködni. Ha a 
közreműködést megtagadja, kérelme elutasítható. 

 
22. § 

(1) Az alkalmanként megállapított átmeneti segély összege esetenként 1.000.-Ft-nál 
kevesebb, és 40.000.- Ft-nál több nem lehet. 

(2) A rendszeresen adott – a 21.§ szerinti – átmeneti segély havi összege nem lehet kevesebb 
2.000. Ft-nál, és magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél. 

(3) A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott segély összege alkalmanként maximum 
40.000.- forint. A kölcsönt adott évben maximum 2 alkalommal lehet igénybe venni. Az 
ismételt igénybevétel feltétele, az előző kölcsön visszafizetése. 

  A kamatmentes kölcsönt maximum 5 hónap időtartamra lehet nyújtani. 
  A határozatban rendelkezni kell a visszafizetés határidejéről, a törlesztés összegeiről, vagy 

összegéről. 
(4) Indokolt esetben a segélyben részesített személyt kötelezni lehet a segély felhasználásáról 

történő elszámolásra. Ez esetben a határozatban a felhasználás célját, és a felhasználásról 
történő elszámolási kötelezettséget is meg kell határozni. 

 (5) Átmeneti segély iránti kérelem elbírálásakor, amennyiben  
a) a kérelmező életmódja, életvitele arra enged következtetni és 
b) a jegyző által készített környezettanulmány, valamint a köztudomású tények alapján 

bizonyosságot nyer, hogy a kérelmező a részére megállapított átmeneti segélyt nem 
a saját vagy családja létfenntartásához nélkülözhetetlen árucikkekre (hanem például 
élvezeti cikkekre) fordítaná, részére az átmeneti segélyt természetben kell 
megállapítani. 

(6) Az (5) bekezdésben foglalt természetbeni ellátás formái jellemzően a következők 
lehetnek: 
         -   a település élelmiszert forgalmazó boltjaiban kizárólag közvetlen fogyasztásra 
            alkalmas alapvető élelmiszer beszerzésére jogosító utalvány   

           - tűzifa beszerzésére jogosító utalvány  
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           - cipő, felsőruházat, tanszer, taneszköz biztosítása az oktatási intézmény, 
gyermekjóléti szolgálat és idősek klubja közreműködésével 

(7) Az átmeneti segély megállapítását követően a természetbeni ellátás – jogosult számára 
történő – biztosításáról, az ellátás megszervezéséről a jegyző gondoskodik. 

 
Temetési segély 

 
23. § 

(1) Az önkormányzat temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről 
gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles 
hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja 
létfenntartását veszélyezteti. 

(2) Temetési segély nem állapítható meg annak: 
a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj 

  mindenkori legkisebb összegének ötszörösét, egyedülálló esetén a 
  hatszorosát. 

b) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési  
hozzájárulásban részesült. 

 
Speciális eljárási szabályok 

 
24. § 

(1) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt kérő 
vagy vele azonos lakcímen élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát. 

(2) Ha a temetési segély megállapítását nem a haláleset helye szerint illetékes települési 
önkormányzattól kérik, a kérelemmel egyidejűleg be kell mutatni az elhunyt halotti 
anyakönyvi kivonatát is. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott számlákat a kérelmező részére vissza kell adni. A 
megállapított segély összegét – vagy a kérelem elutasításának tényét –, illetve a határozat 
számát a jegyző a számlákra rávezeti. 

(4) Temetési segély megállapítható a temetés költségeit igazoló számla hiányában is – ha a 
segélyt megítélő határozatban rendelkeznek a folyósított összeggel kapcsolatos utólagos 
elszámolási kötelezettségéről. 

 
25. § 

(1) A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek  
10 %-ánál, (15.000,-Ft) de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése 
a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. 

(2) Az (1) bekezdés értelmében a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 2011. október 
15-től 150.000,- Ft.  

 
Természetben nyújtott szociális ellátások 

 
26. § 

(1) Az adott pénzbeli ellátás tekintetében hatáskörrel rendelkező szerv (hatáskör átruházás 
esetén személy) döntése alapján egyes pénzbeli ellátások egészben vagy részben 
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatóak. 

(2) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi 
díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, valamint a családi 
szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás. 
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27. § 
Az önkormányzat a következő természetben nyújtott szociális ellátásokat állapítja meg: 

 a) pénzbeli ellátások, melyek természetben is nyújthatóak: 
  - lakásfenntartási támogatás, 
  - átmeneti segély, 
  - temetési segély; 
 b) jellegükből fakadóan természetbeni ellátások: 
  - a köztemetés, 
  - közgyógyellátás, 

                    - élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi díjak, illetve a 
gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, valamint a családi 
szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatások. 

 
Közgyógyellátás 

 
28. § 

Az a szociálisan rászorult személy jogosult közgyógyellátásra, akinek esetében 
a) az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200 %-ánál, (jelenleg 57.000,-Ft) egyedül élő esetén 250 %-
ánál (jelenleg 71.250,-Ft) alacsonyabb. 

b) A havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladja.” 

 
VI. 

 
Szociális szolgáltatások 

29. § 
Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére biztosítja a személyes 
gondoskodást nyújtó, következő alapszolgáltatási formákat: 

a) étkeztetés, 
b) házi segítségnyújtás, 
c) családsegítés, 
d) nappali ellátás 
e) támogató szolgáltatás 
 

Étkeztetés 
 

30. § 
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 

meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak és eltartottjai(k) részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 

       - szociális rászorultság körébe tartozik, ha az érintett családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíj minimum 170 %-át, egyedül élő esetében 220 
%-át 

(2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora (65 év) 
vagy – életkortól függetlenül, háziorvosa által igazoltan - egészségi állapota miatt nem 
képes az (1) bekezdés szerinti étkezésről más módon gondoskodni. 

(3) A településen élő fekvő beteg, mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező személyek 
részére segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történő étkezés biztosítására, az étel 
napi rendszerességgel történő térítésmentes házhozszállításával. 
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(4) Az étkezési alapszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelmet formanyomtatványon az 
Idősek Klubja vezetőjéhez kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell a kérelmező és 
családja jövedelmi viszonyaira vonatkozó igazolásokat. 

 
31. § 

(1) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat: 
a) az ellátást igénybe vevő jogosult, 
b) a felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, 
c) a jogosult tartására, gondozására kötelezett és képes személy köteles megfizetni. 

(2) A térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének, valamint az étkeztetéssel 
kapcsolatosan felmerült költségnek egy ellátottra jutó napi összege (a továbbiakban: 
élelmezési térítés). 

(3) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátás személyi térítési díját a 
képviselőtestület minden évben a költségvetés készítésével egy időben külön rendeletben 
állapítja meg 

 
32. § 

Az önkormányzat e feladatát a központi konyha és idősek klubja intézmény bevonásával látja 
el. 

Házi segítségnyújtás 
 

33. § 
Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni: 

a) azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját 
erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, 

b) azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint 
szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos 
feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására 
képesek, 

c)  azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási 
formát igénylik. 

 
34. § 

A házi gondozási körzet olyan szociális alapellátási egység, amelyet a települési 
önkormányzat a házi segítségnyújtás feladatainak ellátására legfeljebb 800 lakost magában 
foglaló területen a közigazgatási határain belül kijelöl. 
1. számú körzet: Parádóhuta település rész + Kékesi út, II. Rákóczi F. út, Ady E. út, Sziget,     
Ifjúság út, Hársfa út, Béke út, Szabadság út, Várhegy út, Akácfa út, Petőfi út, Kossuth L. út 1. 
- 87. és a 2. - 144. számú ingatlanai. 
2. számú körzet: Parádfürdő településrész + Kristály út, Émály út, Fehérkő út, Cifra út, 
Kossuth L. út 144. - 378. és 87. - 221. számú ingatlanai. 

 
Családsegítés 

 
35. § 

Az önkormányzat a családsegítést a külön jogszabályban meghatározott képesítési 
előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával, a gyermekjóléti szolgálat intézmény 
keretei között látja el. 
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36. § 
A családsegítő szolgálat részéről az egyén és család számára nyújtott szolgáltatás 
térítésmentes. 

 
A közösségi ellátások 

 
Támogató szolgáltatás 

 
37. § 

(1) A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, 
elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük 
önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása 
révén. Az önkormányzat a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását 
jelenleg a családsegítés keretében biztosítja, de a társulási megállapodás keretei között is 
létrehozható. 

(2) A támogató szolgálat ellátja az Sztv. 65/C. § (3) bekezdése szerinti feladatát. 
 (3) A támogató szolgáltatásról az önkormányzat úgy gondoskodik, hogy a feladatokat nem 

maga látja el, hanem segítséget nyújt az ellátást igénylőnek a speciális ellátásokhoz való 
hozzájutáshoz. 

(4) A segítségnyújtás keretében az önkormányzat információt ad az érintetteknek, hogy a 
szolgáltatásokat hol, hogyan, milyen feltételek mellett lehet igénybe venni. 

 
Nappali ellátás 

 
38. § 

A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik 
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális 
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget 
a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik 
kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. 
 

39. § 
 A települési önkormányzat helyi szociálpolitikai kerek-asztalt működtet. A helyi 
szociálpolitikai kerek-asztal évente legalább egy alkalommal ülésezik, melynek tagjai a       
települési szociális, gyermekjóléti intézmények vezetői, fenntartó képviselői, polgármester,  
szociális bizottság elnöke, háziorvos, védőnő, rendőr, családgondozó A rendezvény célja a 
szolgáltatásfejlesztési koncepcióban megfogalmazásra kerülő feladatok megvalósulásának, 
végrehajtásának figyelemmel kísérése. 
 

Hatályba léptető rendelkezések 
 

40. § 
(1) E rendelet 2011. október 15. napján lép hatályba.  
(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekre a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 
kormányrendeletek, és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.  

(3) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Parád Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 10/2009.(VIII. 03)) rendeletével módosított 6/2009.(V. 04.) önkormányzati 
rendelete. 
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1. számú melléklet 

 
a rendelet 6. § (2) bekezdéséhez 

 
A képviselő-testület az alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköröket ruházza át a 

Szociális és Egészségügyi Bizottságára: 
 
- térítési díj mérséklése 
- ápolási díj megállapítása Szoc. tv. 43/B. § 
- átmeneti segély megállapítása 
- lakásfenntartási támogatás megállapítása 
 

2. számú melléklet 
 

a rendelet 6. § (2) bekezdéséhez 
 

A képviselő-testület az alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköröket ruházza át a 
polgármesterre: 

- köztemetés elrendelése 
- méltányossági jogkörben átmeneti segély folyósítása 
- hajléktalan átmeneti elhelyezése 
 

3. számú melléklet 
 
A helyi lakásfenntartási kiadások költségszámítása Parád Község területén 100 m2-es 
ingatlant figyelembe véve: 
 

- villamos energia díj:  18.600.-Ft/hó 
- ivóvíz díj:  1.400.-Ft/hó 
- csatornahasználati díj:  1.400.-Ft/hó 
- fűtési költség:  18.800.-Ft/hó 
- szemétszállítási költség:  1.400.-Ft/hó 

 
 4./ Napirendi pont 
 

Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testületének az alapfokú művészetoktatás 
keretében fizetendő térítési díj és tandíj fizetési 
szabályairól szóló rendeletének megtárgyalása  

 
Mudriczki József polgármester:  
Aktualizálni kell a rendeletet, hiszen olyanok is igénybe szeretnék venni a művészetoktatást, 
akik elmúltak 18 évesek, nem tanköteles korúak de szeretnének Parádon zenét, művészetet 
tanulni. Rájuk nem azok a díjtételek vonatkoznak, mint az iskoláskorú gyerekekre. Aki 
elfogadja a rendeletet, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a rendeletet.  
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Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 
8/2011. (X. 11.) 

önkormányzati rendelete 
az alapfokú művészetoktatás keretében fizetendő  

térítési díj és tandíj fizetés szabályairól 
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Fáy András Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben történő térítési díj és tandíj fizetése érdekében a 
helyi önkormányzatokról szóló - módosított - 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, 
valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kötv. ) 124. § (21) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
1. § 

E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő Fáy András Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményre, az intézmény kezelésében levő eszközökre 
és az ezekhez kapcsolódó térítési díj vagy tandíj ellenében igénybe vehető intézményi 
szolgáltatásokra, továbbá az intézményben dolgozó pedagógusokra, a nevelő-oktató munkát 
végző más szakemberekre, az intézmény tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulóira, a 
tanulók szüleire, gyámjára. 
 

Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások 
2. § 

Az önkormányzat az intézményében a Kötv. 114. §-ában meghatározottakon kívül további 
ingyenes szolgáltatást nem biztosít. 

 
A térítési díjfizetési kötelezettség köre és mértéke 

3. § 
Az önkormányzat által fenntartott oktatási intézményben, továbbá a helyi önkormányzati 
feladatellátás keretében térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások körét a Kötv. 115. 
§-a tartalmazza. 

 
4. § 

(1) A térítési díj mértéke a Kötv 115. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatások esetén 
tanévenként a szakmai feladathoz biztosított normatív hozzájárulások egy tanulóra számított 
összegének: 
  Zeneművészeti ág esetén 10%-a (minimum700 Ft/hó 
  Más művészeti ág esetén 20 %-a (minimum 550 Ft/hó) 
(2) E rendelkezések a hátrányos helyzetű tanulók tekintetében nem alkalmazhatók, tőlük 
térítési díj nem szedhető. 
(3) Minden tanuló – tanszakok számától függetlenül – a főtanszaknak megfelelő egy térítési 
díjat fizet. 
 

A tandíjfizetési kötelezettség köre, mértéke  
5. § 

Az önkormányzat által fenntartott oktatási intézményben, továbbá a helyi önkormányzati 
feladatellátás keretében tandíjért igénybe vehető szolgáltatások körét a Kötv. 116. §-a 
tartalmazza. 
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6. § 
 A tandíj összege a Kötv. 116. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szolgáltatás esetén 
tanévenként a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra 
jutó hányadának 15 %-a, előkészítős tanulóknál 7,5 %-a.  
 

7. § 
Az intézményvezető határozata ellen a Kötv. 83. §-ában meghatározott szabályok szerint lehet 
jogorvoslattal élni. 
 

Záró rendelkezések 
8. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2011-2012. tanév során 
kell alkalmazni. 
(2) Ezen rendelet hatályba lépésének napján Parád Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestületének 13/2007. (XII. 11) önkormányzati rendelete hatályát veszti. 
 
 5./ Napirendi pont 
 

Start közmunka mintaprogramban való részvétel 
bemutatása  

 
Mudriczki József polgármester: 
A pétervásárai hátrányos helyzetű kistérség része lett a kormány által kijelölt Start közmunka 
mintaprogramnak. Augusztus 26-án hívták össze Pétervásárára a környék polgármestereit, 
hogy a kormány szeretne a munkahelyteremtés érdekében közmunka mintaprogramokat 
indítani. Ennek a kidolgozását kérték a helyi önkormányzatoktól. Nagyon gyorsan kellett 
elkészítenünk a programot. Azóta különböző engedélyeztetési eljárásokon ment keresztül az 
anyag. Végül szeptember 19-én kaptunk Dr. Sípos Gyula rendőrvezérőrnagytól pecsétet a 
dokumentumra. Önkormányzatunk mezőgazdasági tevékenység és mezőgazdasági földút 
felújítás és tisztításban indult el. Ehhez 3 hónapra mintegy 25 főre, némi gépi eszköz és kézi 
eszköz beszerzésére 8.800 e Ft-ot kaptunk. Próbáltunk minél több embert bevonni a 
programba, így segítve a munkához jutásukat. A program október 7-ével indult. Az asszonyok 
erdei mellékterméket gyűjtenek, amit Egerben a Flavin gyártója fog átvenni. A 
munkavégzéshez az önkormányzat két motorfűrészhez, nyeles gallyazó fűrészhez, bozótirtó 
adapterrel fűnyíróhoz és egy ráülős motoros fűkasza beszerzéséhez nyert pénzügyi forrást. Ez 
a mostani közmunkaprogram 2011. december 31-ig él. A folytatást 2012-re is kiterjesztette a 
Kormány, így a programunkat a következő évre is ki kell alakítanunk. Várhatóan november 
végéig összeállítani a jövő évi elképzeléseket bér és létszám adatokat. 
 
Kucsera György képviselő: 
Munkaidő hogyan alakul a startprogram esetében?  
 
Mudriczki József polgármester: 
Nyolc órában dolgoznak az emberek, reggel 7 órától, délután három óráig. Az új előírásoknak 
megfelelően a munkabér kifizetése heti rendszerességgel történik.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Örülök, hogy 25 főt foglalkoztatunk.  
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 6./ Napirendi pont 
 
 Civil szervezetek támogatása (a testület által kért 

anyag a polgármesteri hivatalban megtekinthető, 
terjedelme miatt nem kerül kiküldésre 

 
Mudriczki József polgármester:  
Kértük a civil szervezeteket, hogy küldjék meg a tavalyi támogatásról az elszámolásukat és 
azt, hogy az idei évben mire kérik a támogatást. Ezek megtörténtek, kivéve a sportegyesület 
részéről nem érkezett anyag. A kiküldött táblázatból látszik, hogy a civil szervezetek 
támogatására szánt pénzösszeg kimerült. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a támogatásokat, és 
úgy döntött, hogy befagyasztást javasolja és gondoljuk újra a jövőbeni sport támogatást is. 
Nem vonzza most már a lakosságot a helyi labdarúgás, hiszen parádi gyerek nem is játszik a 
csapatban. Nem tudnak a jegyeladásból bevételt generálni és azon a szinten ahol ők játszanak 
sokba kerül a bírói költség, a szállítás, hogy ezt sem a csapat, sem az önkormányzat nem 
bírja. A bizottság úgy döntött, hogy az azonnali befagyasztást javasolja a sportegyesület 
támogatásánál a kialakult helyzetre tekintettel.   
 
Csortos György képviselő:  
Hogyan lehet az, hogy 2,5 millió Ft-ot kértek és ettől jóval többre volt szükségük és azt el is 
vitték ?  
 
Mudriczki József polgármester:  
A sportöltöző gázórája nem volt leolvasva több évig, emiatt csak átalány fizetés történt és 
nem a tényleges felhasználás fizetése. Az idei összegben a gázszámla is benne van.  
 
Csortos Béláné képviselő:  
A környező településeken sem támogatják a sportegyesületeket, mert nincs rá pénz. Minden 
civil szervezet próbál pályázatot benyújtani, vagy más módon pénzhez jutni.  
 
Csortos György képviselő:  
És aki nem kapott támogatást ebben az évben ?  
 
Mudriczki József polgármester:  
Valamennyi támogatást minden szervezet kapott. Esetleg az iskolában működő 
alapítványokhoz nem teszünk pénzt ily módon, de az ő helyzetüket például a vizesblokkok 
felújításához adott támogatással jócskán megjavítottuk. Más módon de ők is kaptak 
támogatást.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Olyan gyerekekkel kell kezdeni a sport építését akik Parádiak, még akkor is ha pár év 
kimarad. A sportegyesület vezetőivel meg kell ezt tárgyalni. Keressék meg azt a formát, hogy 
tovább tudjanak működni.    
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki egyetért azzal, hogy 2011 évben a civil szervezetek már ne kapjanak több támogatást, 
kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a javaslattal.  
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Parád Nagyközség Önkormányzatának 
47/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2011. évi társadalmi szervezetek támogatására 
előirányzott pénzügyi források további felhasználását a 
mai nappal zárolja, azzal hogy újabb kifizetés egyetlen 
szervezet részére sem engedélyezhető a gazdasági év 
hátralévő részében. 
A következő évi támogatásokat új alapokra kell helyezni 
a labdarúgás nem élvezhet kiváltságot, tekintettel az 
egyesület jelenlegi működésére, eredménytelenségére. 

 
 
 7./ Napirendi pont 
 

Játszótér használatával kapcsolatos bejelentés 
megtárgyalása 

 
Mudriczki József polgármester:  
Van aki nem nézi jó szemmel, hogy sikerült egy új játszóteret építenünk a településen. 
Behoztam azt a 2007-ben az önkormányzatnak küldött 153 aláírással ellátott beadványt, ahol 
fiatal, gyerekes szülők hiányolják Parádon a játszóteret. Kértük a rendőrséget, polgárőrséget, 
hogy fokozottan figyeljék a játszótér környékét, mivel a problémát az okozza, hogy a 
gyerekek későn este is ott vannak, zajonganak. Házirendet tettünk ki a játszótérre mindössze 
ennek betartását és betartatását kérjük az érintettektől.  
 
Csortos Béláné képviselő:  
A játszótér nagyon jó helyen van, mivel a forgalomtól védett. Keressük a megoldást arra, 
hogy időn túl ne használják és ezzel ne zavarjanak másokat.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Mivel a játszótér építéséhez pályázati támogatást kaptunk nekünk azt üzemeltetnünk, 
működtetnünk kell.  
 
Kucsera György képviselő: 
A kamasz gyerekekkel van a baj, mert ők késő este is ott vannak.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Kértük a rendőröket, polgárőröket, hogy a játszótér környékére figyeljenek oda.  
 
Csortos György képviselő:  
Táblát lehetne kihelyezni a 24-es útra, hogy figyelmeztesse az autósokat, hogy ott játszótér 
van.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Mindenki egyetért azzal, hogy a játszótér a mostani helyén maradjon és tovább üzemeljen és 
a lakossági felvetés testületi döntést, intézkedést nem igényel. 
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 8./ Napirendi pont 
 

Egyebek 
 
Mudriczki József polgármester: 
Két határozati javaslatot készítettünk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázattal 
kapcsolatban. Az egyik azt tartalmazza, hogy Parád Nagyközség Önkormányzata csatlakozni 
kíván a 2012 évi pályázathoz, a másik pedig azt, hogy Parád településen kiírásra kerül a 
pályázat. Aki egyetért azzal, hogy Parád Nagyközség Önkormányzata csatlakozzon a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázathoz, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a csatlakozással.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
48/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához csatlakozni 
kíván. 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeit, valamint a támogatás 
folyósításának rendjéről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. 
rendeletet elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 
pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 
valamint az 51/2007. (III.26.) Korm. rendeletben 
foglaltaknak megfelelően jár el. 
A testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle 
Sándor Alapkezelőt (1244 Budapest, Pf. 920) döntéséről 
soron kívül tájékoztassa. 

 
Mudriczki József polgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy Parád Nagyközség Önkormányzata a 2012. évi Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatát kiírja, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a pályázat kiírásával.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
49/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 2012. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatát kiírja, melynek feltételeit a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójának Általános 
Szerződési Feltételei tartalmazza. 
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Dr. Nagy István alpolgármester: 
Megkerestek a kórházban dolgozók, hogy Parádfürdőn a Parád felé jövő buszmegállóban 
nincs fedél az emberek feje fölött. Célszerűnek látnám a problémát megoldani.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Pályázatot nyújtottunk be fedett buszmegállóra, de nem sikerült.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester: 
A másik probléma a füstölés és a fűnyírók ügye. Szabályozni kellene, hogy mely napokon 
lehet égetni és füvet nyírni, és ennek érvényt is kellene szerezni. Az IKSZT üzemeltetése 
pénzbe kerül, de vannak nagyon jó pályázati lehetőségek, ezekre oda kellene figyelni.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Van nálam egy olyan pályázati anyag, ami talán kapcsolódhat az IKSZT üzemeltetéséhez.  
 
Kucsera György képviselő:  
Nem javaslok nap kijelölését az égetésre, meg kell tiltani. Komposztáló edényeket kellene 
kiosztani.    
 
Csortos György képviselő:  
Parád nem tud csatlakozni a zöldház programhoz ?  
 
Mudriczki József polgármester: 
Nagyon kicsik a komposztáló ládák, 1 m x 1 m x 1 méteresek. Faluhelyen ezt ügyesen meg 
lehet oldani.  
 
Szakács Zalán választópolgár:  
A játszótérrel kapcsolatban véleményem az, hogy aki dolgozni jár, arra tekintettel kell lenni. 
Meg lehetne oldani zárható kapuval, hogy este 10 óra után nem legyen senki a játszótéren. Az 
Ilona-völgybe vezető út fölötti kőkapu tudomásom szerint fölül ketté van törve. Ez erdészet 
fölmérette a helyreállítás költségét, ami milliós nagyságrendű. A tulajdonviszonyok vizsgálata 
során kiderült, hogy a kapu nem az erdészeté, hanem talán az önkormányzaté.  
 
Mudriczki József polgármester: 
A kapu nem az önkormányzaté, hiszen a kapu az erdészet tulajdonában lévő területen van. Az 
igaz, hogy valamikor nagyon régen a kőkapu faszerkezetének elkészítésénél a tanácsi 
időszakban Parád község tanácsa közreműködött. A kaput megrongálta egy az erdészet 
számára fuvarozó vállalkozó, akinek a személyét ismerjük, a rendőr tud róla. A vállalkozó azt 
ígérte, hogy a nyárfolyamán a kaput helyreállíttatja, de ez nem történt meg. A múlt hét 
folyamán beszéltem a körzeti megbízottunkkal, hogy szeretnék feljelentést tenni a fuvarozó 
ellen. Azt követően hívott a vállalkozó, hogy ezen a héten elkészítteti a kapunak a tetejét, ne 
tegyem meg a feljelentést. Hétvégéig kapott erre határidőt.  
Szakács Zalán választópolgár:  
A szelektív hulladékgyűjtő konténerek kifognak kerülni a közterületekre ? Mi az oka, hogy 
ezt nem használjuk ?  
 
Mudriczki József polgármester: 
Szelektív hulladékgyűjtésre konténer nincs benn. A sárga konténerek, amik a műanyag 
összegyűjtésére szolgálnak kinn vannak helyezve a településen. A papír összegyűjtésére 
szolgáló konténerek az iskola, óvoda környezetében és Parádóhután vannak elhelyezve. A 



 21 

zöld konténerek a kommunális hulladék összegyűjtésére szolgáltak, azért van a közmunkások 
melegedőjénél több, mert az önkormányzat azokba gyűjti a közterületekről összegyűjtött 
szemetet. Ez évben már a szolgáltató sárga műanyag zsákokat rendszeresített a szelektív 
gyűjtésére a háztartások számára.    
 
Szakács Zalán választópolgár:  
Augusztus 27-én volt a Freskó étteremben egy esküvő. Akik akkor főztek felvoltak 
háborodva, hogy különböző helyekről kellett beszerezniük a főzéshez, tálaláshoz szükséges 
eszközöket. Úgy emlékszem, hogy annak idején az önkormányzat minden szükséges eszközt 
beszerzett. Hová lettek ezek az eszközök.  
 
 
Mudriczki József polgármester: 
Mikor polgármester lettem megszámoltuk az ott lévő eszközöket, azok mind megvannak. 300 
főre való tálaló felszerelés meg van.  
 
Mudriczki József polgármester 
Önkormányzati hatósági ügyben kell állást foglalnunk, ezért az ülés zárttá tételét 
kezdeményezem. 
A képviselő-testület tagjai az ülés zárttá tételével egyhangúlag egyetértenek. 
 
AZ ÜLÉS TOVÁBBI RÉSZÉT ZÁRT ÜLÉSNEK NYILVÁNÍTJA A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET. 
 

 
kmf. 

 
 
 

Mudriczki József                                             Varró Gyula 
       polgármester                                                       jegyző          

                 
 
 
 
 
                            Kucsera György                                        Dr. Nagy István  
                               jkv. hitelesítő                                               jkv. hitelesítő 
 
 
 
 
 

Bocsiné Lázár Éva 
jegyzőkönyvvezető 


