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Szám: 1010-2 / 2012.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült:  Parád Nagyközség 2012. március 21-én megtartott képviselőtestületi ülésén. 
                
 
Határozat száma      Tárgy 
 
6/2012. (III.21.)  Óvodavezetői pályázat kiírása  

7/2012. (III.21.)  Térfigyelő rendszer kiépítése Parádon című pályázat benyújtása, 
önerő biztosítása  

  

  

  

 
Rendeletek száma      Tárgy 
 
2/2012. (III.31.) Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 
 
 
          
Napirend:        
 
      1./ Bükki Nemzeti Park „Földtani értékek védelme a BNPI területén: a recski Antal-táró 

rehabilitációja, és a nógrádi bányák természeti állapotának helyreállítása” című, 
KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0012. azonosítószámú pályázat projektnyitó rendezvénye    

 
2./ Óvodavezetői pályázat kiírása   
 
3./ Önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Parád Nagyközség 2012. március 21-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 napirendi pontok tartalmával és 
sorrendiségével. 
  
 1./ Napirendi pont 

 
      Bükki Nemzeti Park „Földtani értékek védelme a 

BNPI területén: a recski Antal-táró 
rehabilitációja, és a nógrádi bányák természeti 
állapotának helyreállítása” című, KEOP-
3.1.2/2F/09-2010-0012. azonosítószámú pályázat 
projektindító rendezvénye      

 
Mudriczki József polgármester: 
Köszöntöm Dudás György urat a Bükki Nemzeti Park igazgató helyettesét. Nagyon örülünk 
annak, hogy a BNPI térségünkbe fejlesztéseket hoz, illetve olyan pályázatokat menedzsel, ami 
a térség idegenforgalmát, tanösvényeit fejleszti.  
 
Dudás György Bükki Nemzeti Park igazgató helyettese:  
Köszönöm a helyet és a lehetőséget a nyitó rendezvényünk megtartásához.  
- általános tájékoztatást ad a BNPI munkájáról, 
- tájékoztatást ad a BNPI környezet és energia operatív program pályázati kiírásaira benyújtott 
és megnyert projektjeiről.  
 
Holló Sándor BNPI munkatárs:  
Ismerteti a Bükki Nemzeti Park „Földtani értékek védelme a BNPI területén: a recski Antal-
táró rehabilitációja, és a nógrádi bányák természeti állapotának helyreállítása” című, KEOP-
3.1.2/2F/09-2010-0012. pályázat projektjét, amelynek legfontosabb célkitűzése.     
 
- elhagyott bazalt bányák baleset mentesítése, biztonsági létesítmények kihelyezése, 
védőtöltések megépítése  
- Antal-táró története, állapota, többfajta fellehető denevér kolónia fellelhetősége a táróban, 
táróhoz vezető vízmosás rendbetétele,  
- mátrai érces tárók megerősítése  
- denevérek számára biztonságos élőhelyek kialakítása  
Projektben végrehajtandó feladatok tervezése elkészült, közbeszerzési kiírás indul a 
kivitelezésre.  
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Dr. Nagy István alpolgármester:  
Mikorra várható ennek a projektnek a befejezése ?  
 
Holló Sándor BNPI munkatárs:  
2013-ban be kell, hogy fejezzük a munkákat.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Idegenforgalmi látványosságként nem lehetne, hogy a táró megfelelő óvintézkedések 
megtétele után a turisták számára megtekinthető legyen ?  
 
Holló Sándor BNPI :  
Két dolog miatt nem javasolható ez. A széndioxid ugyanúgy fog szivárogni mint most, azt 
nem lehet kizárni, nem lehet garantálni a teljes széndioxid mentességet. Nem lehet azt sem 
kizárni, hogy lesznek olyan szakaszok, amelyek nem kerülnek megerősítésre és ezek 
balesetveszélyesek. Ez a denevérkolónia ami itt él olyan jelentős, hogy erre van alapítva a 
Natura 2000-es terület. Itt a legfontosabb cél a denevérek védelme és az élőhelyük megőrzése. 
A folyamatos zavarással ezt érnénk el, hogy a denevérek elmennének innen. Ez a 
legfontosabb ok, ami miatt nem lehet ezt turisztikai látványossággá fejleszteni. Maximum, 
kutatóknak lesz bejárása ide. Természetvédelmi szempontból nem támogatható az 
idegenforgalom a táróban. Az Antal-táróban sok olyan denevér faj van, ami a zavarást nem jól 
tűri. Natura 200-es fokozottan védett terület lett itt alakítva.  
 
 2./ Napirendi pont 

 
     Óvodavezetői pályázat kiírása   

 
Mudriczki József polgármester:  
Az intézmény vezetőjének lejár a megbízatása. Az óvodavezetői pályázatot ki kell írnunk.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Nem tudom, hogy előírás-e az öt év vezetői gyakorlat kell a pályázatban feltételként. Ha nem 
jogszabályi előírás, akkor nem értek vele egyet, hogy a pályázatban kikötés legyen.  
 
Varró Gyula jegyző:  
Szerintem kötelező, de megnézem. Az indokolta, hogy belekerüljön, hogy vezetői jártasság 
nélkül egy négycsoportos intézményt vezetni komoly felelősség, némi vezetői jártasságot 
követel.  
Csak öt éves szakmai gyakorlat van előírva, pedagógus munkakörben történő öt éves 
foglalkoztatottság. Vezetői jártasság előírása nincsen.  
Aki egyetért azzal, hogy az óvodavezetői pályázat úgy kerüljön elfogadásra, hogy az öt év 
vezetői gyakorlat kikerüljön belőle, és az szakmai múltra módosuljon.  
 
A képviselő-testület a fenti módosítással egyhangúlag elfogadja az óvodavezetői 
pályázati kiírást.   
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
6/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat intézmény vezetésére vonatkozó 
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intézményvezetői pályázati felhívás tartalmával egyetértve 
azt elfogadja. 
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  

                             
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet a 
Bendegúz óvoda gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 

óvodavezető  
(magasabb vezető)  

munkakör betöltésére.  
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő  
 
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2012. augusztus 1-től 
2017. július 31-ig szól.  
 
A munkavégzés helye: 3240 Parád, Kossuth L. út 128.  
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerint az intézmény irányítási, ellenőrzési, 
munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a 
fenntartóval.  
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

         Főiskola, óvodapedagógusi végzettség, szakképzettség és szakvizsga, 
 legalább 10 év óvónői szakmai tapasztalat,  
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
 erkölcsi bizonyítvány 

 
 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 szociálpedagógusi szakképzettség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. §. (8) szerint: részletes szakmai önéletrajz  
         intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel  
         végzettséget igazoló okirat(ok) másolata  
         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány  
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         hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban résztvevők a teljes pályázati 
anyagba betekinthetnek  

         pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot a testület nyílt vagy zárt ülésen 
tárgyalja meg. 

         nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tétel teljesítéséről  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2012. augusztus 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: Oktatási és Kulturális Közlöny internetes 
közzétételétől számított 30. nap. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varró Gyula jegyző nyújt, a 06-36-
544-072 -es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Parád Nagyközség Önkormányzata Polgármestere 

címére történő megküldésével (3240 Parád, Kossuth L. út 91.). 3 példányban 
         Személyesen: 3240 Parád, Kossuth L. út 91. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatását követően a pályázat 
elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 31.  

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelenné és 
eredménytelenné nyilvánítsa.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. március 22.  

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a 
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel.  

 
 3./ Napirendi pont 

 
     Önkormányzati rendeletek hatályon kívül 

helyezése     
 

Mudriczki József polgármester:  
2011-ben testületi ülésen szavaztunk a szemétszállítási díjak változásról. December végén a 
kormány egy olyan törvényt fogadott el, ami nem teszi lehetővé 2012-ben a szemétszállítási 
díjak emelését. A szolgáltatást a 2011. évi díjakon kell elvégezni. A szemétszállítási díjakról 
szóló rendeletünket hatályon kívül kell helyezni.  
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Varró Gyula jegyző:  
Addig él ez a szabályozás, amíg az új hulladékgazdálkodási törvény elfogadásra nem kerül. 
Abban kerül majd szabályozásra az ár megállapítási hatáskör és a feltételek, hogy hogyan, mi 
módon jelenleg nem ismert. Ugyan ez a helyzet a víz, csatorna esetében is. Az ár megállapító 
határkörét az önkormányzatoknak 2012. január 01-től megszüntette a törvény. Annyi a 
különbség, hogy ott a 4,2 %-os infláció alkalmazását engedte. Ezt a rendeletünket is vissza 
kell vonni.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki elfogadja az önkormányzati rendeletet a rendeletek hatályon kívül helyezéséről, kérem 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a rendeletet.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

2/2012.(III.31.) önkormányzati rendelete 
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. (továbbiakban: 
Ötv.) 16.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a.) 
pontjában, valamint az Ötv. 8. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  
 

Hatályon kívül helyező rendelkezések 
 

1. § 
 

Hatályát veszti:  
1. az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért 2012. évben fizetendő 

díjakról szóló 9/2011.(XII. 01.) önkormányzati rendelet; 
2. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, 

valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 
7/2009. (V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2011. (XII.23.) 
önkormányzati rendelet. 

 
Záró rendelkezések 

 
2.§ 

 
Ez a rendelet 2012. március 31-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
   
Mudriczki József polgármester:  
Április 2. a beadási határideje a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása a 
településen című pályázatnak. Szeretnénk a közbiztonságot fokozni a  térfigyelő rendszerrel. 
20 % önerőt kérnek hozzá. Támogatja a testület a pályázat beadását ?  
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Varró Gyula jegyző:  
Tízmillió forint igényelhető, ehhez kell 20 %-ot biztosítani.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Hová kerülnének a kamerák elhelyezésre ?  
 
Varró Gyula jegyző:  
A falu központban három kamera és a falu két végén egy-egy kamera. Úgy kértük az 
árajánlatot, hogy legalább két kamerában rendszámfelismerő rendszer legyen. A 
későbbiekben csatlakoztatható lesz hozzá egy sebességmérő radar.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki támogatja a pályázat benyújtását, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatja a pályázat benyújtását.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
7/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzata az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó 
támogatásokról szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendeletében 
megjelölt 

„Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 
megvalósítása” 

tárgyú pályázatán részt kíván venni. 
A projekt célja a település közterületén térfigyelő kamera 
rendszer kiépítése. 
A projekt neve: Térfigyelő rendszer kiépítése Parádon 
A beruházás tervezett teljes összege: 12.878.525 Ft  
Ebből az önkormányzat által vállalt önerő:  2.882.332 Ft 
Ezen összeg tartalmazza 1 fő 3 hónapos közcélú 
foglalkoztatásának előirányzatát.  
A projekt megvalósításához szükséges önerőt a 
képviselőtestület a 2012. évi költségvetési rendeletében 
szereplő felhalmozási tartaléka terhére biztosítja. 
A testület felhatalmazza tisztségviselőit, hogy a pályázat 
benyújtásáról soron kívül intézkedjenek, a fenntartásra és 
elidegenítésre vonatkozó szükséges nyilatkozatokat tegyék 
meg. 

 
Határidő: 2012. április 2. 
Felelős: polgármester 
 

Kucsera György képviselő:  
Nagyon jól sikerült a Palóc Piac rendezvény.  
 
Mudriczki József polgármester:  
A rendezvény jól sikerült. A húsvéti ünnepekben három napos rendezvényt szeretnének 
szervezni.  
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Kucsera György képviselő:  
Mi lesz a záportározó melletti területtel. Tervezünk oda valamit? Lovas programot lehetne 
oda szervezni. 
 
Varró Gyula jegyző: 
Szántani és ültetni valószínűleg nem fogunk az idén a kedvezőtlen időjárási körülmények 
következtében. 
 Napokon belül írásban, térképpel alátámasztva rögzítjük, hogy mit tekintünk belterületi 
határnak, mit tekintünk olyan önkormányzati művelésbe vett területnek, amit a Köves-
patakába az önkormányzat művel illetve használ. Széll Pétert felszólítjuk, hogy 30 napon 
belül oldja meg úgy az állattartást a saját és bérelt területén, annak külterületi részén, hogy 
bennünket és másokat se zavarjon. Ha 30 napon belül nem rendezi az állattartási 
körülményeit, a lovak kordában tartását akkor tovább lépünk. Lovas versenyt a benzinkúttal 
szembeni területen is lehet csinálni a feltételek lényegesen kedvezőbbek megközelítés, 
parkolás stb. 
  
Mudriczki József polgármester:  
Ha nincs más kérdés, hozzászólás megköszöni a megjelenést és bezárja az ülést.  

 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

Mudriczki József                                             Varró Gyula 
       polgármester                                                       jegyző                          

 
 
 
 
 
                           Csortos Béláné                                              Kucsera György 
                              jkv. hitelesítő                                                  jkv. hitelesítő 

 
 
 
 
 

Bocsiné Lázár Éva 
jegyzőkönyvvezető 


