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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Parád Nagyközség 2011. november 30-án megtartott képviselőtestületi ülésén. 
                
 
  Határozat száma      Tárgy 
51/2011. (XI.30.) Polgármesteri beszámoló elfogadása  

52/2011. (XI.30.)  ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0015 számú pályázat projekt előkészítés 
folytatása 

53/2011. (XI.30.) Földtulajdonosi Jogközösségtől kapott 250 e Ft Faluvédő Egyesület 
részére történő átadása gépjármű vásárláshoz 

54/2011. (XI.30.)  2012. évi költségvetési koncepció elfogadása  

55/2011. (XI.30.)  Téli síkosság mentesítési és hóltakarítási munkákra Szakács Péter 
megbízása. 

 
 
   Rendeletek száma      Tárgy 
9/2011. (XII.01.)  Az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért 

2012. évben fizetendő díjakról 
 
          
Napirend:        
 
      1./  Parád Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója  

 
2./ Parád Nagyközség Önkormányzata köztisztasági rendeletének felülvizsgálata 

képviselői javaslatra   
 
3./  A téli hó eltakarítására érkezett ajánlatok elbírálása  
 
4./  Bursa Hungarica támogatások elbírálása  
 
5./  Egyebek  
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Parád Nagyközség 2011. november 30-án 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 előző testületi ülés óta, a 2011. évi közmunkaprogramban szereplő nagyértékű gépek 
vásárlása megtörtént, 25 fő dolgozik október 7-től a programban.  
Október 16-án bérmálás volt a településen, a plébánia berendezéséhez nyújtottunk segítséget 
tárgyi eszközökkel 
.Október 21-én állampolgársági esküt tett 1 fő.  
Elindítottuk a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, ennek keretében hét jelzőkészüléket már 
kihelyeztek a településre. A héten továbbfolytatják a berendezések kihelyezését. A következő 
mozaikban tájékoztatjuk a lakosságot erről. 
Október 28-án Dr. Szócska Miklós államtitkár úr volt itt, a Freskó étteremben tartott 
konferenciát az egészségügy helyzetéről. Az Észak-magyarországi régióban működő 
kórházak igazgatói és polgármesterei voltak meghívva rendezvényre. Államtitkár úr 
bemutatta az elkövetkezendő változásokat az egészségügyben, utána kórházigazgató 
asszonnyal és szűkebb körben megbeszélést tartottunk. Államtitkár úr jelezte, hogy a 
Parádfürdői Állami Kórház helyzete stabil, és az is marad.  
November 3-án átadtuk a Köves-patakai záportározót, melyen Horváth László országgyűlési 
képviselő úr is részt vett. Az elszámolás megtörtént, birtokba vettük a területet.  
November 10-én ünnepélyesen átadtunk a közösségi szolgáltató teret, illetve könyvtárat.  
A november 21-én tartott országos katasztrófavédelmi gyakorlaton mi is részt vettünk. 
November 23-án a Start Közmunkaprogram folytatásaként a 2012 évi start 
közmunkaprogramunkat kellett megvédenünk Pétervásárán. 50 főt fogunk foglalkoztatni, 
tovább visszük az ősszel elkezdett munkát. Ebben a programban is nagy értékű gépieszköz 
beszerzési támogatásokat sikerült a programba beleépítenünk. A Cifra istállóval kapcsolatban 
az MGSZH jelezte, hogy a következő évben is üzemeltethetjük, kész az üzemeltetési 
szerződés meghosszabbítására a 2012-es évre.  
Recsk polgármestere megkeresett, hogy a recski egészségügyi centrum, finanszírozási 
üzemeltetési nehézségeihez kér segítséget. Ekkor, kezdeményezésemre az ügyben érintett 
település polgármestereivel megbeszélést tartottunk és lélekszám arányosan az előzőekben 
kért összeg 20 %-át vállaltuk visszanem térítendő támogatásként ebből településünket 400 e 
Ft terhelte, amelyet már időközben átutaltunk.  
Aki a polgármesteri beszámolót elfogadja kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselőtestület egyhangúlag elfogadja a polgármesteri beszámolót.  
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Parád Nagyközség Önkormányzatának 
51/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
A település polgármesterének a két ülés között hozott 
fontosabb intézkedéseiről és döntéseiről szóló jelentését 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
 1./ Napirendi pont 

 
      Parád Nagyközség Önkormányzata 2012. évi 

költségvetési koncepciója      
 
Mudriczki József polgármester: 
Törvényi kötelezettségünknek eleget téve november 30-ig a költségvetési koncepciót össze 
kell állítani és a testületnek el kell fogadni. Ezt az előző év mutatószámai alapján 
elkészítettük. Az országgyűlés a sarkalatos törvényeket most illetve a közeljövőben fogadja 
el, ez biztos változtatni fogja az elkészült koncepciót, de a törvényi kötelezettségünk ennek 
ellenére fennáll. A minimális elvárás a bevételek számbavétele és azok meghatározása. A 
lakosság terheit nem kívánjuk növelni, új adók bevezetésére nem kerül sor.  
 
Szakács József képviselő:  
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a koncepciót. Nagy a bizonytalanság, mivel 
költségvetésünk nagy része állami juttatásokból áll. A helyi adó kb. 10 %-a a költségvetésnek. 
A falu lakosságát nem kívánjuk további adókkal terhelni. A Pénzügyi Bizottság adómérték 
növelést nem javasol, újabb adónem bevezetését nem támogatja. Étkezési és nyersanyag 
norma térítési díjak emelését szintén nem kezdeményezünk. Lakbérek, bérleti díjak 
tekintetében emelést nem javaslunk. Rendkívüli béremelés nincs a programban, nem is lehet. 
A Bizottság egyhangúlag támogatja a költségvetési koncepció elfogadását.  
 
Mudriczki József polgármester: 
A jövő évi költségvetésben nagyon körültekintően kell bánni a pályázatokkal, hiszen önerőt 
kell biztosítani. Két pályázatot már beadtuk, a vízrendezéssel kapcsolatban. Egyök a Köves 
patak belterületi szakaszát érinti, a másik pályázat az Émály út és Kossuth L. u. 186 számú 
ingatlanok közötti árok burkolására irányul Kérem a képviselő-testületet, támogassa, hogy 
előtudjuk készíteni a projektek indulását. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, 
kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
52/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot nyújtott be ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0015 
azonosító számon „Parád belterületi vízrendezése – Köves 
patak rendezése” tárgyban.  
A pályázat érinti a Köves patak belterületi szakaszának 
rekonstrukcióját, valamint az Émály úti csomópont és a 
Kossuth L. u. 186. közötti szakaszának árok burkolását. 
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A pályázati dokumentáció szakmai véleményezése 
megtörtént, és a Vízügyi Tanács részéről a projektünk 
megvalósítása indokolt minősítést kapott. 
Fentiek alapján célszerű a projekt előkészítés folytatása, a 
projektmenedzseri és a közbeszerzési szakértőszervezet 
kiválasztásának előkészítése. 
A képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét a fentiek 
érdekében szükséges ajánlatkérésre és a soron következő 
testületi ülésen azt terjessze elő. 

 
Mudriczki József polgármester: 
Fontos a lakosság biztonságérzetének növelése. A Földtulajdonosi Jogközösség a 
lehetőségeihez mérten célzott támogatást ad az önkormányzatnak, ez évben 250.000 Ft-ot 
amit mi mindig átadunk a célszervezetnek. Ez évben a Faluvédő Egyesületnek szeretnénk ezt 
az összeget átadni. Szükségessé vált a régi típusú Skoda gépkocsi cseréje, amihez segítség 
lenne ez a támogatás.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Ki az a Földtulajdonosi Jogközösség ?   
 
Varró Gyula jegyző:  
A vadászati törvénnyel van összefüggésben. Korábban az állam kizárólagos joga volt a 
vadászati jog hasznosítása. Ez módosult oly módon, hogy a vadászati jog gyakorlása 
földtulajdonhoz köthető. Sok kis földtulajdonos van, aki ezt a jogát nem tudja önállóan 
gyakorolni. Ezért a földtulajdonosok közösséget hoznak létre, ez a földtulajdonosi 
jogközösség. Akinek 30 Ha-nál nagyobb területe van, az saját szavazati jogon vesz részt, 
akinek az alatt van, az vagy másokat megbíz, vagy a jegyző képviseli a kis 
földtulajdonosokat. Ez a szervezet évente egyszer ülésezik, ez a szervezet jogosult arra, hogy 
a vadászati jogot tíz éves időre bérbeadja, hasznosítsa. Ezért a jogért évente bérleti díjat kell 
fizetni. Ezt a bérleti díjat a vadászati jogközösségnek fizetik ki. A jogközösség jogosult arra, 
hogy ezt a bérleti díjat a tulajdonosoknak visszaossza. Ez az összeg a mi esetünkben 450.-
Ft/ha. Öt évig lehet ilyen pénzeket visszaigényelni, de igazolni kell a tulajdonjogot. Ez 
azonban néhány esetben többe kerül, mint az esetlegesen kapott összeg. Ezért az a jellemző, 
hogy a nagy földtulajdonosok megkapják a bérleti díjat, a kistulajdonosok pénze bennmarad a 
jogközösség számláján. A bennmaradt pénz felhasználásáról a jogközösség évente dönt. A 
jogközösség az idei évben úgy döntött, hogy 250-250 e Ft felhasználható a közbiztonság 
javítására. Erről az összegről beszélünk az előterjesztés kapcsán.   
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
53/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Parád és Recsk települések közigazgatási területén 
működő Földtulajdonosi Jogközösségtől 2011. évben 
250.000 Ft támogatásban részesült.  
A vissza nem térítendő támogatás célirányosan, a település 
közbiztonságának javítására fordítható. 
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A testület ezen összeget a jogközösségtől elfogadva úgy 
döntött, hogy a Parád településen működő Faluvédő 
Egyesület részére adja át, a szervezet működéséhez 
szükséges személygépjármű minőségi cseréjének 
elősegítésére. 

 
Mudriczki József polgármester: 
A biztonság továbbfokozása érdekében térfigyelő rendszert szeretnénk a faluban kiépíteni. 
Szintén kérném a testület támogatását, hogy árajánlatokat tudjunk kérni.  
Az ÉRV részéről megtörtént a csatornadíj megállapítására vonatkozó javaslat tétel, ami 4 %-
os emelést irányoz elő településünkön.  
Az ÉMÁSZ is megküldte a tájékoztatót, hogy a közvilágítási hálózaton az üzemeltetési díjat 4 
%-kal kívánja emelni.  
Aki a fentiek figyelembe vétele mellett elfogadja a 2012. évi koncepciót, kérem 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a 2012. évi költségvetési koncepciót.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
54/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzata megtárgyalta a 2012. 
évi költségvetési koncepciót. Az abban foglaltakkal 
egyetért.  
A képviselő-testületet az a cél vezérli, hogy az itt élők 
terhei ne növekedjenek tovább, ezért sem térítési díjat, 
sem helyi adót nem tervez emelni.  
A tényleges költségvetés összeállítása során az előző évek 
gyakorlatához hasonlóan törekedni kell a pénzeszközök 
ésszerű, takarékos felhasználására, az esedékes bevételek 
teljes körű beszedésére.  

 
Varró Gyula jegyző:  
A 4 %-os csatornadíj emelésről is állást kellene foglalni, amelyet rendelet formában szükséges 
megtenni  
 
Mudriczki József polgármester: 
Az ÉRV ajánlata a 2012. évre vonatkozó csatornadíj mértéket illetően lakossági fogyasztó 
esetén 208 Ft-ról, 216.-Ft/m3+ áfa összegre, míg közületi fogyasztó esetén 327 Ft-ról 340 
Ft/m3+ áfa összegre emelkedne. A megemelkedett költségeket figyelembe véve, ez egy 
nagyon lojális módosítás. Aki egyetért a fenti összegekkel, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja a csatornamű 
használatáért fizetendő díjakról szóló rendeletet tervezetet.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzata  
Képviselőtestületének 

9/2011. (XII. 01.) rendelete 
az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért 

2012. évben fizetendő díjakról 
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Parád Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 
16 § valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Törvény 7. § (1) bekezdése 
és 11. § (1) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja: 

 
A rendelet hatálya 

 
1. § 

 
Jelen rendelet hatálya Parád Nagyközség közigazgatási területén üzemelő önkormányzati 
tulajdonú közterületi gravitációs és nyomott rendszerű szennyvízhálózatot igénybe vevő 
lakosság és közületi fogyasztókra, valamint a csatornaszolgáltatást biztosító ÉSZAK-
MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT (Kazincbarcika, Tardonai út 1.) - 
mint szolgáltatóra - terjed ki. 

 
A szolgáltatás díja 

 
2.  § 

Parád Nagyközség Önkormányzata a tulajdonában lévő és az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI 
REGIONÁLIS VÍZMŰVEK Zrt. által üzemeltetett csatornahasználat után a fizetendő díj 
mértékét 2012. január 1. napjától  
 

- lakossági fogyasztó esetén (208 Ft-ról)   216 Ft/m3     + áfa      
                        - közületi fogyasztó esetén   (327 Ft-ról)   340 Ft/m3     + áfa     
 
összegben állapítja meg. 
 

A díjalkalmazás feltételei 
 
3.  § 

 
A csatornadíj kiszámításának alapja az ingatlanon mért hálózati vezetékes ivóvízfogyasztás 
mennyisége. Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az 
irányadó. A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékmérők mérési 
különbözetéből megállapított fogyasztási különbözetet a bekötési vízmérő szerinti fogyasztó 
köteles megfizetni a szolgáltatónak. 
 Az elfogyasztott mennyiségből - a település családi házas, kertes jellegére figyelemmel - a 
lakossági fogyasztók részére éves szinten az önkormányzat, 5 % locsolási kedvezményt 
biztosít. 
A locsolási kedvezmény a kiadásra kerülő végszámlákban jelenik meg. 
A közületi fogyasztókat a locsolási kedvezmény nem illeti meg. 
 

4.  § 
 

(1) A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyisége       
méréssel, mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott vízmennyiség       
alapulvételével állapítható meg. 

(2) Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál: 
a.) az a szennyvízmennyiség, amely a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló 

szennyvízelhelyező műben vagy befogadóban nyert elhelyezést, 
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b.)  az a szennyvízmennyiség, amelynek a szennyvízelvezető műbe vezetését minőségi 
vagy egyéb ok miatt az illetékes hatóság megtiltotta, és elhelyezését a fogyasztó 
igazolta, 

c.) az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a 
szolgáltató által igazoltan a környezetben elszivárgott. 

d.)  a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett átalány ivóvíz mennyiség, illetve a 
ténylegesen felhasznált mennyiség, ha ennek mérése hitelesített almérő beépítésével 
biztosított és ennek tényét a fogyasztó a szolgáltató felé jelzi.   

e.)  Élelmiszeripari termék előállításához felhasznált technológiai ivóvíz mennyisége, 
amennyiben ennek mérése hitelesített mérőberendezéssel biztosított. 

f.)  Nem vonatkozik az e.) pontban megjelölt szabály a termék előállítása illetve 
csomagolása során felhasználásra kerülő mosó, tisztító vízre. 

(3) Aki az ingatlanon keletkezett szennyvizet a szennyvízelvezető műbe mérés nélkül vezeti, 
és a vizet nem vagy nem csak közműves vízellátáshoz csatlakozva, hanem saját vízműből 
vagy más vezetékes megoldással szerzi be, a beszerzett valamennyi vízmennyiség 
mérésére köteles hiteles vízmérőt működtetni és a mért mennyiségről a szolgáltatót 
tájékoztatni. A szolgáltató jogosult a mért mennyiséget a helyszínen a fogyasztó 
jelenlétében ellenőrizni. 

Hatálybalépés 
 

5.  § 
 

Ez a rendelet 2012. január 1. napjától lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti Parád 
Nagyközség Önkormányzatának 9/ 2010. (XII. 15.) számú rendelete. 
 

Átmeneti rendelkezések 
 

6.  § 
 

Ha a rendelet hatálybalépése és a fogyasztás leolvasása nem esik egybe, a számlázás alapjául 
szolgáló mennyiséget időarányosan meg kell osztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra. 
 
 2./ Napirendi pont 

 
      Parád Nagyközség Önkormányzata köztisztasági 

rendeletének felülvizsgálata képviselői javaslatra 
 
Mudriczki József polgármester:  
Előző testületi ülésen elhangzott a füstölési szabályok módosításának lehetősége. A hatályban 
lévő rendeletünk kiküldésre került. Várom az ezzel kapcsolatos elképzeléseket, javaslatokat. 
Az fogalmazódott meg a képviselők részéről, hogy jelöljünk ki napot, amikor lehet égetni.   
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
A rendelet pontjai világosan kimondják, hogy az ingatlan tulajdonosának kötelessége a 
tulajdonát rendben tartani, gazmentesíteni. Ha elmulasztja bírság is kiszabható. A kerítés és az 
út közötti rész rendben tartása is az ingatlantulajdonos feladata. Megkövetelhető és meg is 
kell követelni, hogy rendben legyen. A rendeletben az szerepel, hogy 20 literig bele lehet 
tenni a kerti hulladékot a kukába. Ez érvényes ?  
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Varró Gyula jegyző:  
Igen érvényes. Ha valakinek van módosító javaslata azt lehetőleg írásban tegye meg és a 
következő ülésre átdolgozzuk a rendeletet és az módosításra kerülhet.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Vizsgáljuk majd meg, hogy a szolgáltató vajon minden házból elszállítja-e a szemetet. 
 
Mudriczki József polgármester:  
A kukás autókon GPS van, ami ezáltal lekövethető, hogy mikor mely utcákban járt a kukás 
autó.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Ha az égetésre két napot jelölünk, ki az két egymást követő nap legyen.  
 
Szakács József képviselő:  
Nem javaslok napot kijelölni. A szomszédokat ne zavarjuk, azt tartsuk be.  
 
Csortos Béláné képviselő:  
A környező településeken is meg van határozva az égetési nap. 
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
A bosszúság és a szomszédi viták elkerülését szolgálhatná az égetési napok kijelölése.   
 
Mudriczki József polgármester:  
Mindenki küldje el a javaslatát, ami összedolgozásra kerül. A költségvetés tárgyalása után 
megmonitorozhatjuk a lakosságot és tájékoztatjuk a költségvetésről egy fórumon, 
falugyűlésen.   
 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a köztisztasági rendelet felülvizsgálata a mai 
ülésen kerüljön le napirendről.  
  
 3./ Napirendi pont 

 
      A téli hó eltakarításra érkezett ajánlatok 

elbírálása    
 

Mudriczki József polgármester:  
Ebben az évben három árajánlatkérést küldtünk Kovács István bodonyi, Sulyok Zoltán recski 
és Szakács Péter parádi vállalkozóknak. A mai nap volt meghatározva az ajánlatok 
benyújtására. Kovács István jelezte, hogy nem kíván indulni, a gépét eladta. Sulyok Zoltán 
nem nyújtott be ajánlatot. Így csak Szakács Péter ajánlata került kiosztásra a testület tagjainak.  
 
Varró Gyula jegyző:  
A tavalyi évben összesen 460e Ft-ot fizettünk ki hó eltakarításra.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Nem óránként fizettünk, hanem alkalmanként.  
 
Szakács József képviselő:  
Ez az összeg hány alkalmat takar ?  



 9 

Mudriczki József polgármester:  
80 e Ft+Áfa volt egy alkalom. Előbb utóbb szükség lesz rá, döntenünk kell.  
 
Csortos Béláné képviselő: 
Ez az ajánlat reális.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki elfogadja Szakács Péter vállalkozó hó eltakarításra küldött ajánlatát, kérem 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta Szakács Péter 
árajánlatát.  

 
  Parád Nagyközség Önkormányzatának 
  55/2011. számú határozata: 

Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete Szakács Péter Parád, Kossuth L. u. 37. szám 
alatti lakos árajánlatát a település közigazgatási 
területeinek téli síkosság mentesítési és hó eltakarítási 
munkáinak végzésére vonatkozóan elfogadja. 
A testület felhatalmazza polgármesterét, hogy nevezett 
vállalkozóval a szerződést ezen munkák elvégzésére 
megkösse. 

  
Mudriczki József polgármester 
A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat személyekről és pénzügyi támogatásokról szól, az 
érintettek a nyilvános tárgyalás tartására hozzájárulásukat nem adták 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          

                 
 
 
 
                              Szakács József                                          Kucsera György 
                               jkv. hitelesítő                                               jkv. hitelesítő 
 
 
 

Bocsiné Lázár Éva 
jegyzőkönyvvezető 


