
Parád Nagyközség Önkormányzata  
   3240 Parád, Kossuth Lajos út 9l. 
  Tel: 36/364-118. Fax: 36/364-525. 
 
 
Szám: 1010-6 / 2012.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Parád Nagyközség 2012. május 31-én megtartott képviselőtestületi ülésén. 
                
Határozat száma      Tárgy 
 
16/2012. (V.31.)  Polgármesteri beszámoló elfogadása 

 
17/2012. (V.31.) Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény 2012/2013. osztálylétszám meghatározása   
 

18/2012. (V.31.) Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
2012/2013. óvodai csoportlétszám engedélyezése  
 

19/2012. (V.31.)         Parádi Polgárőr Egyesület név engedélyezése  

20/2012. (V.31.) Parádi Palócnapok megrendezésének támogatása, forrásbiztosítás a 
költségvetésből 
 

 
Rendeletek száma      Tárgy 
 
          ---                                                --- 

 
 
Napirend:        
 
      1./  Polgármesteri beszámoló    

2./ Tájékoztató a Parádfürdői Állami Kórház jövőbeli működéséről  
      Meghívott: Dr. Rabóczki Anita főigazgató főorvos asszony 

3./  Oktatási intézmények csoport és osztálylétszámok elfogadása  

4./  Egyebek 

 
 
 
 
 
 



 2 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Parád Nagyközség 2012. május 31-én megtartott képviselőtestületi ülésén 
 
 
Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint  
 
 
Mudriczki József polgármester:  
Köszönti a jelenlévőket, megnyitja az ülést. Ismerteti az ülés napirendi pontjait. Javaslom, 
hogy az 1./ és 2./ napirendi pontok sorrendje kerüljön felcserélésre.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag egyetért a napirendi pontok tartalmával és az 1./ és 2./ 
napirendi pontok sorrendjének felcserélésével.  
 
 2./ Napirendi pont 

 
    Tájékoztató a Parádfüdői Állami Kórház jövőbeli 

működéséről   
     Meghívott: Dr. Rabóczki Anita főigazgató főorvos 

asszony 
 

Dr. Rabóczki Anita Parádfürdői Allami Kórház főigazgató főorvos:  
2007 óta nagyon sokat küzdöttünk azért, hogy a Parádfürdői Állami Kórház fenn tudjon 
maradni. Szócska Miklós államtitkár és Cserháti Péter helyettes államtitkár urak segítségével 
úgy döntött az egészségpolitika, hogy 2012. június 1-től visszakapja az önálló jogot. Nem az 
összes ágyát, egyenlőre 120 ágyat. Le tudunk válni a hatvani önkormányzattól. Mindezt úgy, 
hogy sem Mátraházához, sem Egerhez, senkihez hozzá nem vonnak, önálló költségvetési 
szervként üzemelünk tovább. A szándék meg van, erről papírok még nem állnak 
rendelkezésünkre. A szakmai struktúránk változatlan lesz a mostanihoz képest, ugyan úgy 
nőgyógyászat, gasztroenterológia és mozgásszervi rehabilitáció. Sajnos túl sok segítséget nem 
kaptunk az elmúlt hetekben, de tekintettel arra, hogy július 1-től önálló működéssel leszünk, 
ezért a tegnapi nap folyamán a hatvani kórházzal egyeztettünk és abban maradtunk, hogy 
azokat a dolgozókat, akik eddig a hatvani kórház állományában munkavállalóként szerepeltek 
és a parádfürdői kórházban dolgoznak, azokat a Munka Törvénykönyve 86/B §-a alapján 
csoportos átadással átvesszük. Ez egy kicsit több munkavállaló, mint amennyit elbír a kórház. 
Erről a mai napon a dolgozók megkapták a tájékoztatást. 15 napjuk van nyilatkozni, hogy 
akarnak-e átjönni a PÁK-hoz közalkalmazotti jogviszonyba. 3-4 dolgozó esetében más 
munkakört ajánlottunk fel. A június 1-jei időpont nem biztos, lehet, hogy augusztus 1-je lesz. 
Van egy TÁMOP pályázatunk egy kistérségi egészségfejlesztési pályázat, aminek az a 
lényege, hogy a kistérségenként egy pályázatot fogadnak el, kifejezetten egészségfejlesztési 
témakörben. Mindenképen egészségügyi szolgáltatónak részese kell lenni. Ezzel kapcsolatban 
a kollégák már keresték az önkormányzatot, illetve a háziorvosokat is. Ennek keretén belül 
két évre adnak támogatást szűrőprogramokra és egészségnevelő programokra. Hogyha a 
pályázat nyer, nagyon sok olyan programszervezés lesz, ami mindenképen közös 
együttműködést igényel. Ebben kérem az erkölcsi támogatásukat. Sikerült a timsós víz 
gyógyvízzé minősítése. A lényeg még mindig nem oldódott meg. A kőzetet ki kellene 
cserélni, a bánya az önkormányzat tulajdonában van. Arra pénz kell, hogy a bányából 
kitermelési engedélyt szerezzünk. Az önkormányzat és a kórház gyógy-idegenforgalmi 
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elképzelései is ráépülnek erre a timsós gyógyvízre. Erre közösen minden forrást meg kellene 
találni a közeljövőben. A turisztikai attrakciók pályázatba talán belefér. Erről kellene 
egyeztetnünk. Van egy alapítványunk, amit szeretnénk újraéleszteni. Szeretnénk, ha az 
önkormányzat részéről valaki részt venne ebben. Nem tudjuk, hogy az egészségügyi 
finanszírozás hogyan fog alakulni. Az tény, hogy a dolgozók bérét jelentősen kell növelni, 
mert van egy júliusban életbelépő és augusztusban megvalósuló program amiben az 
egészségügyi dolgozók bérét növelni kell. Mindenféle segítséget, együttműködést el tudnánk 
fogadni. Pl: a park a környező területek karbantartása. Nincs arra státuszunk, hogy a park 
rendben tartására dolgozót vegyünk fel. A kórház ügyeleti rendszerét a recski központi 
ügyelet látta el. Ha a recski ügyelet finanszírozása valamilyen módon nem emelkedik, akkor 
meg fogják szüntetni. A kórház hajlandó arra, hogy akár egy kicsit nagyobb összeggel 
beszállna az ügyeletbe. Ha a recski ügyelet megszűnik, akkor Pétervásárára költözik át az 
ügyelet. A recski ügyeletre jutó OEP finanszírozás a létszám miatt nagyon kevés, ezért az 
önkormányzatoknak is bele kell szállni. Ha ezt nem vesszük komolyan az ügyelet meg fog 
szűnni. A gyógy-idegenforgalommal kapcsolatban van egy angol szerződésünk. Két szobát 
felújítottunk, ezek magasabb komfort fokozatú szobák. Ezt az angolok lefoglalták, reméljük 
tudnak beteget ideküldeni. Terveinkben még 23-3 szoba felújítása szerepel.  
 
Dr. Radetzky Nagy István képviselő:  
Azt, hogy a kórház visszaállítsa az önálló ügyeletét az nem jó. A területi ellátásban a 
későbbiekben hogyan kíván részt venni a kórház ? A 120 ágyon belül a strukturáltág milyen 
arányú lesz?  
 
Dr. Rabóczki Anita Parádfürdői Allami Kórház főigazgató főorvos:  
A nőgyógyászatra a szakmai kollégium a rehabilitációt nem fogadja el, de a krónikus 
nőgyógyászatot megkaptuk. Ez egyedülálló az országban. A gasztroenterológiai rehabilitáció 
a Debrecen környéke és egész észak Borsod és Nógrád megye. Mozgásszervi rehabilitációra 
lesz 70 ágyunk. A járó beteg szakellátáshoz még eddig nem nyúltak hozzá. A területi ellátási 
kötelezettség nem fog változni. Szakemberekben nincs hiány. Ebbe az egészségfejlesztési 
programba bőrgyógyászati, szemészeti szűrővizsgálatokat szeretnénk.  
 
Szakács József képviselő:  
Az ágyszám csökkentéssel anyagilag nehezebb helyzetbe fog kerülni a kórház, mint eddig 
volt. A timsóbánya már elég sok pénzbe van az önkormányzatnak. Már profitálni szeretnénk 
belőle.  
 
Dr. Rabóczki Anita Parádfürdői Allami Kórház főigazgató főorvos:  
A 120 ágynak nagyon örülünk, az a későbbiekben növelhető. Ha a gyógy-idegenforgalommal 
el kellene indulni, addig nem tudunk, míg OEP finanszírozott beteggel van tele a kórház. 
Gyógy-idegenforgalmat csak meglévő szolgáltatásra lehet ráépíteni. A szolgáltatást pedig 
csak addig tudjuk itt megőrizni, amíg OEP finanszírozott ellátás van. A timsóbánya ügye 
komplett kérdés. A Freskó étterem, az Ybl szálló és a Károlyi kastély közös hasznosítása 
lenne a megoldás. A kórház a timsó víz hasznosításában semmilyen összeget nem fizetett az 
önkormányzatnak, ez egy régi együttműködés. Ha ezt a timsós vizet üzleti, piaci alapon 
elkezdenénk valamilyen formában hasznosítani, akkor abban már az önkormányzatnak a 
haszna is benne lenne. A kőzet 25 éve volt cserélve. A hasznosítás összehangolt program kell, 
hogy legyen.  
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Mudriczki József polgármester:  
Ebben az évben szerepel Parád költségvetésében majd egy millió forintos összeg, azért, hogy 
a bányát használni tudjuk, készen tudjuk tartani arra, hogy a kórház önállóságával valamilyen 
irányba el tudjon indulni. Kívánjuk, hogy a kórház úgy tudjon működni, ahogyan azt 
elképzeltük. Minden segítséget próbálunk megadni.  
 
Dr. Rabóczki Anita Parádfürdői Allami Kórház főigazgató főorvos:  
Köszönöm az elmúlt években az önkormányzat részéről nyújtott segítséget, támogatást.  
 
 1./ Napirendi pont 

 
     Polgármesteri beszámoló       

 
Mudriczki József polgármester: 
Az elmúlt képviselő-testületi ülés óta: 

 Április 26. Abasár - MÖSZ tájékoztatás a Pénzügyminisztérium közreműködésével 
 Április 27. Bükkszék – strandberuházás alapkőletétel /Horváth László országgyűlési 

képviselő közli, hogy a tegnapi Kormányülés támogatta a kórház önállóságát június 1-
től/ 

 Május 2. Parádi Mozaik – Nyomda Kompolt 
 Május 4. Véradás, majd 10 órakor találkozó Petrovics András rendőr ezredes 

kapitányságvezetővel falopások, közbiztonság, térfigyelő rendszerrel kapcsolatban 
 Május 8. Gyöngyösi Volán vezetőjével megbeszélés a parádfürdői buszmegállók 

ügyében 
 Május 9. ETAVITA közgyűlés 
 Május 15. Mátra Jövője turisztikai Egyesület közgyűlés 
 Május 19. Óvoda évzáró 
 Május 21. Mátrai Önkormányzatok Szövetsége közgyűlés 
 Május 22. Megkezdtük a palócnap szervezését /Vass Gábor, ifj. Boros Tibor tüzijáték 

kivitelező/ 
 Dr Suskó Mihály főorvossal, majd Dr. Rabóczki Anita főigazgató főorvos asszonnyal 

megbeszélés az újra önálló Parádfürdői Állami Kórház beadandó pályázatának 
támogatásáról 

 Még ezen a héten koszorút helyeztünk el alpolgármester úrral és Szakács képviselő 
úrral Szörényi László prépost úr sírjánál  

 Május 27. lebonyolítottuk a Parádi Pünkösdölő programsorozatot 
 
Mudriczki József polgármester: 
Kérem, aki elfogadja a polgármesteri beszámolót, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja a beszámolót.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
16/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a polgármester beszámolóját a két testületi ülés között 
végzett munkájáról jóváhagyólag tudomásul veszi. 
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 3./ Napirendi pont 
 

Oktatási intézmények csoport és osztálylétszámok 
elfogadása    

 
Mudriczki József polgármester:  
Törvényi kötelezettségünk, hogy május végéig a testület a 201262013. tanévre szóló csoport 
és osztálylétszámokat tárgyalja meg és fogadja el.. Ehhez az intézményvezetők elküldték az 
aktuális létszámokat, az osztály, illetve a csoportbeosztásokra vonatkozó javaslatukat. Aki 
egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.  

 
Parád Nagyközség Önkormányzatának 
17/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Fáy András Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény igazgatójának 2012/2013. 
tanév várható csoportlétszámára vonatkozó tájékoztatását. 
A testület figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX tv. 102. § (2) c. pontjában foglaltakra a 2012. 
szeptember 1-től induló iskolai tanévvel kapcsolatban az 
alábbi döntést hozta: 

1. Az oktatási intézménybe beírt tanulók létszáma 216 fő, 
ezen tanulói létszám oktatásához 10 osztály és 4 napközis 
csoport indítását engedélyezi. 

2.  Megállapítja, hogy az egyes évfolyamok közül a 
maximális létszám a közoktatási törvény 3. sz. 
mellékletében meghatározott létszámot: 

  a 4. osztályban 7 fővel, (számítható létszámot 19 fővel) 
 A 6. osztályban 6 fővel  (számítható létszámot 8 fővel) 

meghaladja.  
3. Figyelemmel arra, hogy ez a gyermeklétszám a fenntartó 

által engedélyezhető 20 %-os mértéket eléri, a képviselő-
testület a negyedik és hatodik évfolyamon indítható 
osztály számát kettő osztályban határozza meg. 
 
Határidő: 2012. május 31. 
Felelős:   Szalai Gáborné iskolaigazgató 

 
Mudriczki József polgármester:  
Aki egyetért az óvodai csoport létszámot tartalmazó határozati javaslatban foglaltakkal, kérem 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
18/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
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Törvény 102.§. 2 bek. c.) pontjában foglaltakra tekintettel 
egyhangú szavazattal úgy határozott, hogy a Bendegúz 
Óvoda Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
intézménynél a 2012/2013. tanév indítását 3 óvodai 
csoporttal engedélyezi. 
 
 Határidő: 2012. május 31. 
 Felelős: Bükerné Huszár Erzsébet intézményvezető 

 
 4./ Napirendi pont 

 
      Egyebek  
 

Varró Gyula jegyző:  
A héten keresett meg a Helyi Faluvédő Egyesület elnöke, jogszabály módosulás 
következtében, ahhoz, hogy ez a szervezet a továbbiakban működni tudjon szervezeti 
változáson kell, hogy átessen. A lényege, hogy az eddigi névhasználat a Faluvédő 
Egyesületet föl kell, hogy váltsa a Polgárőr Egyesületi elnevezés, mert csak ebben az esetben 
jogosult azt a tevékenységet végezni, amit eddig és ehhez kapcsolódóan támogatást 
igényelni. Azzal a kéréssel fordultak a képviselő-testülethez, hogy szíveskedjenek 
hozzájárulni ahhoz, hogy a Parádi Polgárőr Egyesület nevet használhassa a jövőben az 
egyesület. Úgy gondolom, hogy ennek semmilyen akadálya nincs.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki hozzájárul a névváltozási kérelemhez, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag hozzájárul a névváltozáshoz.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
19/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Faluvédő Egyesület a 
továbbiakban a Parádi Polgárőr Egyesület néven 
szerepeljen a hatósági nyilvántartásban 

 
 
Csortos Béláné képviselő:  
Tájékoztatom a képviselő társaimat a Palócnapi programokról.  
 
Kucsera György képviselő:  
Arra figyeljünk oda, hogy a vendégek maradéktalanul tudjanak enni és kóstolni.  
 
Mudriczki József polgármester:  
A kitelepülő parádi vállalkozók látják el a programjainkra ide érkező látogatókat. Kértük a 
vállalkozókat, hogy vadétel legyen a kínálatban. Aki támogatja a Palócnapok programját az 
elhangzottak alapján, kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a Palócnapi 
programot.  
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Parád Nagyközség Önkormányzatának 
20/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
A 2012. évre tervezett Parádi Palócnapok programjával 
egyetért, a megrendezését támogatja, az ehhez szükséges 
forrásokat a költségvetéséből biztosítja. 

 
Varró Gyula jegyző:  
A központi orvosi ügyeletet jelen pillanatban egy vállalkozás a Mesathrim Bt. szolgáltatja a 
térségben. Ehhez az önkormányzatok létszámarányosan adnak havi rendszerességgel anyagi 
hozzájárulást. A mi esetünkben ez havi 101 e Ft. A Mesathrim Bt. az idén nem keresett meg 
bennünket, hogy többlettámogatást szeretne. Amikor a recski önkormányzat megvalósította az 
egészségház építési beruházást, vállalt egy öt éves fenntartási kötelezettséget, az épületre és a 
tevékenységre is. Az nem történhet, hogy december 31-én bezárjuk és Pétervásárán lesz az 
ügyelet. Ennek súlyos következménye lenne a recski önkormányzatra nézve, az a támogatás, 
amit erre a beruházásra kapott, vissza kellene fizetni. Korábban a testület határozott arról, 
hogy a támogatást megemeli 20 %-kal. Ez azért nem valósult meg, mert azt mondtuk, hogy 
ezt együtt kell meglépni azoknak a településeknek, akiket ez érint. Ebben nem volt 
megegyezés.        
 
Szakács József képviselő:  
Ha a Mesathrim Bt. leteszi a költségvetést, akkor látjuk a költségeit. Ez miért nem így van ?  
 
Varró Gyula jegyző:  
Új helyre költöztek, újra osztódik a költség is. A két háziorvos is és az ügyelet a fogorvos és a 
mentőállomás is viszi a maga költségét. Az idei év végére fog látszani, hogy kinek mennyi a 
tényleges költsége.  
 
Dr. Radetzky Nagy István képviselő:  
5-6 évvel ezelőtt lépett be a kórház az ügyeleti rendszerbe. Az ügyeleti rendszer 
fenntartásához az OEP nem ad elegendő pénzt.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Az ügyeletet adó orvosok látják el a kórházat is ?  
 
Dr. Radetzky Nagy István képviselő:  
Igen.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Úgy gondolom, hogy a kórháznak igen jelentős részt kell vállalnia az ügyelet fenntartásából.  
 
Szakács József képviselő:  
Hány falu tartozik az ügyelethez ?  
 
Dr. Radetzky Nagy István képviselő:  
Hét település.  
 
Szakács József képviselő:  
A kórház nélkül is elég sok a hét település.  
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Dr. Nagy István alpolgármester:  
A főorvos asszony beszámolójából kitűnik, hogy próbál lépéseket tenni az irányba, hogy a 
gyógy-idegenforgalmat fejlessze. Az, hogy a kórház állapota stabilizálódott, alapot ad arra, 
hogy tovább gondolkodjanak. Mi is nagyon szeretnénk, hogy a környéken gyógy-turizmus 
legyen. Komolyabb elképzelés erre nincsen. Ennek egyik lehetősége a timsó jobb 
felhasználása és a reklám, ha jól értettem.  
 
Mudriczki József polgármester:  
A 120 ágyon kívül, a 20 férőhelyen ők elindítottak a két felújított szobába külföldi fizetős 
betegeket várnak. A szálaink közösek. Addig nem tudott a kórház lépéseket tenni amíg az 
önállóság nem állt rendelkezésre.                                                         
 
Szakács József képviselő:  
Szerintem az igazi gyógy-turizmustól mi még nagyon messzi vagyunk.  
 
Dr. Radetzky Nagy István képviselő:  
Inkább gyógy-idegenforgalomnak nevezném. Az képzelhető el, hogy 20 ágyat átalakítanak 
olyan színvonalúvá, ahová egy fizető képes beteg hajlandó eljönni.  
 
Szakács József képviselő:  
A timsós víz csak kórházi használatra való.  
 
Csortos György képviselő:  
Ismertetem a megrendezésre kerülő gyermeknap programjait.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Ha nincs más kérdés, hozzászólás megköszöni a megjelenést és bezárja az ülést.  

 
 

kmf. 
 
 
 
 

Mudriczki József                                             Varró Gyula 
       polgármester                                                       jegyző                          

 
 
 
 
 
                            Szakács József                                     Dr. Radetzky Nagy István 
                              jkv. hitelesítő                                                  jkv. hitelesítő 
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