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Készült:  Parád Nagyközség 2012. július 26-án megtartott képviselőtestületi ülésén. 
                
Határozat száma      Tárgy 
 
23/2012. (VII.26.)   Bükerné Huszár Erzsébet vezetői megbízása  
 
24/2012. (VII.26.) Parád belterületi vízrendezése és a Köves-patak rendezése-

kivitelező: Fedrid Kft.  
 

25/2012. (VII.26.) Parád Nagyközség Kossuth L. utcai csapadékvíz rendezése-
kivitelező: Fedrid Kft.  
 

26/2012. (VII.26.) 
 
27/2012. (VII.26.)  

Szikvíz üzem bérbeadása – PATARA AQVA Kft. részére  
 
Római Katolikus Egyházközség támogatása (tetőfelújítás) 
 

28/2012. (VII.26.)     Hegedűs Józsefné Kékesi u. 58. – Kossuth úti ingatlana vízelvezetési 
kérelmének ismételt elutasítása  

 
Rendeletek száma      Tárgy 
 
6/2012. (IX.01.)  Az alapfokú művészetoktatás keretében fizetendő térítési díj és tandíj 

fizetés szabályairól  
 
Napirend:        
 
Napirendek előtt polgármesteri beszámoló 
 
      1./  Óvodavezetői pályázat elbírálása     

2./  Kelecsova Péter új körzeti megbízott bemutatása  

3./ Parád felszíni vízelvezetésének (IV. ütem) közbeszerezési eljárása eredmény 

megállapítás   

4./ Parádfürdői szikvízüzem bérbeadása  

5./ 2012/2013-as tanév zeneiskolai térítési díjak megállapítása  

6./ Római Katolikus Egyházközség kérelme  

7./ Egyebek  

     - Hegedűs Józsefné Parád, Kékesi u. 58. Kossuth úti ingatlanának vízelvezetési ügye 
     - Tájékoztató a Károlyi kastély tulajdonjogi helyzetéről 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Parád Nagyközség 2012. július 26-án 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.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Az elmúlt képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról: 

 Június 5. Dr. Krámli Mihály a közlekedési múzeum  új igazgatójának bemutatkozó 
látogatása . 

 Június 7-9. Hubert Busch temetése Bad Breisigben. 
 Június 14. Gyopár melletti önkormányzati telek kerítésének felújítása.  
 Június 19. Palócnapi megbeszélés. 
 Június 22. Mátrai Randevú és ásványvíz bemutató az Asztalos Johák fafaragó 

kiállításán. 
 Június 23. Múzeumok éjszakája rendezvény. 
 Június 26. Hulladék lerakó terület bejárása a rekultivációt végző tervezővel illetve 

kivitelezővel. 
 Június 27. Kádas István rendőr alezredes úrral találkozó, jelzés: falopások, betörések 

miatt. 
 Június 28. Parádi Mozaik kiadása.  
 Július 3. Tankönyv kiadó forgatása a Parádfürdői Cifraistállóban. 
 Július 5. 40. Honismereti Akadémia Tájház, fafaragó, iskola intézményekben.   
 Július 6-8. Palócnapok. 
 Július 17. Játszótér egy éves garanciális bejárása.  
 Július 18. Karitatív munka a sportpályán. 
 Július 19. Feljelentés a fehérkői erdőben történt falopások ügyében.  
 Július 23. Vízkorlátozás elrendelése I. fokozat. 
 Július 25. Mátrakomm 2000 Kft. taggyűlés 

 
Pályázatokról:  
  
Iskola: 5 millió forint összegű támogatást nyert könyvtár fejlesztésre, a kistérséggel 
összefogásban újabb pályázat előkészítése folyik.  
  

Óvoda intézménynél: 1 beadott, befogadott pályázat 
   1 beadás előtti pályázat 
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Önkormányzat: TDM-mel összefogásban turisztikai jellegű pályázat előkészítése a 
Parádfürdői településrészen kilátó létesítése, valamint a parádfürdői buszváró helyén új épület 
létrehozása többféle turisztikai funkcióval. 
Hozzájárulás a 2012. szeptember 08-án tartandó 21. Mátra Kör Országúti 
Kerékpárversenyhez 
 
 
 2./ Napirendi pont 

 
     Kelecsova Péter új körzeti megbízott bemutatása 
 

Kelcsova Péter körzeti megbízott:  
Kelecsova Péter rendőr zászlós vagyok. Budapest központtal országos hatáskörben dolgoztam 
eddig. Párommal költöztünk ide, Bodony községben kaptam szolgálati lakást, de parádi 
körzeti megbízott vagyok és természetesen a recski csoporthoz tartozom. Július 1-jével 
érkeztem, ezalatt volt rálátásom arra, hogy miben kellene előre lépést tennünk.  
 
Madarász Imre körzeti megbízott:  
A múlt testületi ülésen volt egy felvetés, betöréssel kapcsolatban. Parád a recski csoporthoz 
tartozik. A recski csoport létszáma 7 fő. Jó ideje a recski csoport 4 fővel dolgozott, ezáltal 
nem tudtuk garantálni az un. lefedettséget. A rendőri intézkedés csúszása abból adódott, hogy 
az éppen akkor nappal szolgálatban lévő kolléga Egerben volt. A kapitányságról kaptunk egy 
fő járőr megerősítést. Ő, mint kihelyezett járőr dolgozik velünk. Így a recski csoport 5+1 
fővel lát el szolgálatot. Sajnos tényleg rosszabbodott a közbiztonság. Ebben az évben az 
elmúlt két hónapban volt annyi betörés mint az összes amióta idejöttem. Sajnos hosszadalmas 
a bizonyítási eljárás. Ebben az évben falopás miatt a polgármester úron kívül nem tett senki. 
Tudja mindenki, hogy van falopás. Az erdőbirtokossági üléseken is többször beszéltünk már 
erről. A tulajdonosok nem jelentkeznek. A közúton igazoltatjuk a szállítókat. Tegnap előtt 
éjszaka intézkedtünk több esetben a fát szállító személyek ellen. Megmondták, hogy honnan 
hozzák a fát. Kimentünk a helyszínre, ott felmutattak 8 m3 fáról szóló számlát. Annyi fát 
igazoltak. Ebben az esetben azt tudjuk csinálni, hogy az adott gépkocsivezetőt szabálysértési 
eljárás keretében túlsúly miatt megbírságoljuk a maximális 50 e Ft-os helyszíni bírságra. 7,5 
m3 fát sikerült lefoglalnunk, mivel nem olyan fajta fa volt a kocsin mint ami a számlán. 
Tegnap sikerült azt elérni, hogy a dobrai részen Dr. Faragó Gábor többségi tulajdonos részéről 
folyamatosan itt lesz egy ember és figyel a területre. Kérnénk, hogyha lehet a Parádi Mozikba 
egy felhívást közzé tenni, hogy az üres lakásokat sűrűbben ellenőrizzék, a szomszédok 
fogjanak össze.  
 
Varró Gyula jegyző:  
Rendszeresen forog a településen legalább négy tehergépjármű. Egy zöld csepel teherautó, 
sárga rendszámmal, siroki székhellyel. Zöldszínű terepes robur, egy bodonyi nagy teherautó. 
Ezek a járművek a településen rendszeresen reggel 7 és 9 óra közötti időszakban 
megfordulnak és szállítják a frissen vágott tüzifát, elsősorban Kál és annak környékére. 
Egyfajta terepmunkával a faforgácsból, fűrészporból, az is kideríthető, hogy a Dankó úton az 
elmúlt napokban mennyi fát daraboltak össze.  
Tudomásom szerint dr. Faragó Gábor huzamosabb ideig tartott itt embereket, akiknek az volt 
a feladatuk, hogy megvédjék a saját erdő vagyonát. Ők intenzíven közreműködtek, 
valamilyen rejtélyes okból kifolyólag együtt sem sikerült a fa tolvajokat elfogni. Ezen kívül 
többször jeleztük a rendőri szervek felé, hogy T.ZS. parádi lakos rendszeresen kis 
kézikocsival hordja a fát az önkormányzat tulajdonában lévő erdőből. Meg lehetne kérdezni, 
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hogy honnan van a frissen vágott fa az udvarán. A fehérkő út környékén lakók is 
szolgálhatnak némi információval. 
 
Mudriczki József polgármester:  
A következő testületi ülésen bővebb beszámolót szeretnénk a rendőrség munkájáról, a 
polgárőrség és akár a kapitány jelenlétében.  
 
 1./ Napirendi pont 

 
     Óvodavezetői pályázat elbírálása        

 
Mudriczki József polgármester:  
Ebben az évben lejár a jelenlegi intézményvezető megbízatása július 31. napjával. A 
pályázatot kiírtuk, az előírt helyeken meg is jelentettük. A kitűzött határidőre két pályázat 
érkezett. Egyik a mostani vezető Bükerné Huszár Erzsébet pályázata, a másik egy egerbaktai 
illetőségű hölgy részéről érkezett. A baktai hölgy részéről a pályázat igazából nem a vezetői 
posztra szól, hanem arra az esetre, ha a vezető az óvoda dolgozói közül kerül kiválasztásra és 
a megüresedett dolgozói álláshelyre jelentkezik. A kért dokumentumokat nem csatolta be, 
ennek ellenére úgy kezeltük mint az óvodavezetői posztra érkező pályázatot. Ez a megbízatás 
öt évre szól. A pályázatok minden kötelezően előírt fórumon véleményezésre kerültek. 
Megküldtük a két társult önkormányzatnak is Bodonyba és Parádsasvárra is, tőlük a mai napig 
írásos visszajelzés nem érkezett. Telefonon megkerestem mindkét település polgármesterét, 
akik önkormányzatuk nevében Bükerné Huszár Erzsébet kinevezését támogatják.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Nagyon igényes, aprólékosan kidolgozott pályázat a Bükerné Huszár Erzsébeté.   
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki egyetért azzal, hogy Bükerné Huszár Erzsébetet bízzuk meg további öt évre az óvoda 
vezetésével, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért Bükerné Huszár Erzsébet megbízásával.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
23/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
10. § (1) bekezdés b. pontja alapján a tulajdonában és 
fenntartásában lévő 

Napközi-otthonos Óvoda és Gyermekjóléti Szolgálat 
nevelési intézmény vezetésével, 

az intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott 
 

BÜKERNÉ HUSZÁR ERZSÉBET 
pedagógust megbízza. 

 
A nevelési intézmény vezetésére adott magasabb vezetői 
megbízatás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 23. § (1) bekezdés és ennek 
végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8) 
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kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdés rendelkezései 
alapján határozott időre 
  
2012. augusztus 1. napjától   -   2017. július 31. napjáig 

 szól. 
A magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízással 

egyidejűleg magasabb vezetői pótléka 200 % 
 

Parád Nagyközség Önkormányzata felhatalmazza 
polgármesterét, hogy a képviselőtestületi döntés alapján 
szükségessé váló munkáltatói intézkedéseket soron kívül 
tegye meg.  
A magasabb vezetői megbízást és annak elfogadását 
tartalmazó dokumentumot készítse el. 
 
Felelős:  Varró Gyula jegyző 
Határidő: 2012. július 31. 

 
 3./ Napirendi pont 

 
Parád felszíni vízelvezetésének (IV. ütem) 
közbeszerzési eljárása eredmény megállapítás     

 
Mudriczki József polgármester:  
Július hónapban határoztuk meg, hogy beérkezzenek a pályázatok. Három cég a Schmidt-Gép 
2002 Kft, a Fedrid Kft., és a Mátraközmű Mélyépítő Kft. nyújtott be árajánlatot, mind a két 
részre. Mind a három pályázó magasabb árajánlatot adott be, mint az általunk megnyert 
összeg. Ezzel mi nem értettünk egyet, ezért hiánypótlásokat kértünk a cégektől. A mai napon 
volt a tárgyalás, amikor a pályázók megtehették utolsó árajánlatukat. A Schmidt-Gép 2002 
Kft, nem jelent meg, a Mátraközmű Mélyépítő Kft. nem kívánt változtatni az árajánlatán, a 
Fedrid Kft., módosította az ajánlatát. Az árajánlat a támogatótól megnyert összeget 
tartalmazta. A „Köves-pataka vízfolyás rendezésének Parád Nagyközség belterületén” 
67.316.172.-Ft. A másik részben „Parád Nagyközség Kossuth L. utcai csapadékvíz 
rendezése” 44.087.192.-Ft. A Közbeszerzési Bíráló Bizottság érvényesnek és eredményesnek 
minősítette az ajánlattevést és ajánlja a Fedrid Kft.-t Parád Képviselő-testületének azzal, hogy 
fogadja el és hirdesse ki győztesként a kivitelezési munkára.  
 
Csortos György képviselő: 
A pályázatkor az árat ki határozza meg ?  
 
Varró Gyula jegyző:  
Minden pályázó árazatlan költségvetést kap, és ezt kell minden kivitelezőnek beáraznia. Azt a 
pályázatot amit mi adunk be az állam felé, az a tervezői költésvetés alapján készül el, az egy 
tervezői költségbecslésen alapul. Ezt adják ki egy szakértői bizottságnak véleményezésre, aki 
vagy jóváhagyja azt, vagy korrigálja az éppen aktuális norma alapján. A mi esetünkben 7 
millió Ft-tal korrigálta. Így került megállapításra a támogatási összeg.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Ha a képviselő-testület egyetért a Közbeszerzési Bíráló Bizottság véleményével, akkor tíz nap 
elteltével tudunk szerződést kötni.  
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Varró Gyula jegyző:  
A projekt teljes befejezésének határideje 2013. november 30. Idén augusztus-szeptemberben 
kell a munkákat elkezdeni. Az uniós pályázatok úgy vannak kiírva, hogy előleget kell 
biztosítani a kivitelezőnek. Ez azt jelenti, hogy a szerződés aláírását követő 30 napon belül a 
szerződésben szereplő összegnek a 40 %-át meg kapja a kivitelező. Ennek 95 %-át az állam 
adja, 5 %-ot pedig nekünk kell mellé tenni. Ezt követően a kivitelezés ütemében történik a 
további számlázás.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki elfogadja a Fedrid Kft. a „Köves-patak vízfolyás rendezése Parád Nagyközség területén” 
végezendő munkákra és az általa ajánlott kivitelezési összeget, kérem kézfelnyújtással 
jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a Fedrid Kft.-t.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
24/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a „Parád belterületi vízrendezése és a Köves-patak 
rendezése” című ÉMOP- 3.21/D-11-2011-0015 jelű 
pályázat kapcsán indított hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást érvényesnek és egyben 
eredményesnek nyilvánítja. 

1. rész megjelölése 
„Köves-patak vízfolyás rendezése Parád Nagyközség 

területén” 
 

A legalacsonyabb összegű ajánlat megtétele alapján a 
győztesnek nyilvánított kivitelező szervezet a 
 

FEDRID Kft. 3780 Edelény, Mátyás kir. u. 3/A/2. 
Vállalkozás 

 
Vállalási ár nettó összege: 67.316.172.-Ft 

 
A képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 
közbeszerzési eljárás eredményéről az ajánlattevőket 
soron kívül értesítse. 
Egyidejűleg felhatalmazást ad arra, hogy a győztes 
kivitelező szervezettel a vállalkozási szerződést megkösse. 

 
Mudriczki József polgármester:  
Aki elfogadja a Fedrid Kft. a „Parád Nagyközség Kossuth L. utcai csapadékvíz rendezése” 
végezendő munkákra és az általa ajánlott kivitelezési összeget, kérem kézfelnyújtással 
jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a Fedrid Kft.-t.  
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Parád Nagyközség Önkormányzatának 
25/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a „Parád belterületi vízrendezése és a Köves-patak 
rendezése” című ÉMOP- 3.21/D-11-2011-0015 jelű 
pályázat kapcsán  indított hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást érvényesnek és egyben 
eredményesnek nyilvánítja. 

2. rész megjelölése 
„Parád Nagyközség Kossuth L. utcai csapadékvíz 

rendezése” 
 

A legalacsonyabb összegű ajánlat megtétele alapján a 
győztesnek nyilvánított kivitelező szervezet a 
 

FEDRID Kft. 3780 Edelény, Mátyás kir. u. 3/A/2. 
Vállalkozás 

 
Vállalási ár nettó összege: 44.087.192.-Ft 

 
A képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 
közbeszerzési eljárás eredményéről az ajánlattevőket 
soron kívül értesítse. 
Egyidejűleg felhatalmazást ad arra, hogy a győztes 
kivitelező szervezettel a vállalkozási szerződést megkösse. 

 
 4./ Napirendi pont 

 
      Parádfürdői szikvízüzem bérbeadása   

 
Mudriczki József polgármester:  
Telephely létesítési szándékkal keresett meg Recskről Kocsis István a PATARA AQVA Kft. 
nevében. A jelenlegi bérlőtől megvásárolná a szikvíz üzemet, a telephely tulajdonosai mi 
vagyunk, ezért tőlünk kellene bérbe vennie a helyiséget.  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
26/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a PATARA AQVA Kft. 3300 Eger, Bajza József utca 18. 
kérelmének helyt ad és a tulajdonában álló Freskó étterem 
elnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlana alagsori 
részét – átmeneti jelleggel – bérbeadás útján hasznosítja.  
A bérbeadással érintett helységekben az eddigi 
gyakorlatnak megfelelően szikvíz üzem működtethető.  
A bérbeadás határozatlan időre szól és 30 napos 
felmondási idővel – indokolás nélkül – felmondható.  
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A bérlő másik bérlemény, illetve kártérítés iránti igénnyel 
nem léphet fel.  
A bérlő számára közismert tény, hogy a tulajdonos az 
ingatlant eredeti rendeltetésének megfelelően kívánja a 
jövőben hasznosítani és ennek érdekében adott megbízást 
befektető felkutatására.  
A testület felhatalmazza polgármesterét, hogy fentiekről a 
vállalkozás ügyvezetőjét tájékoztassa és a feltételek 
elfogadása esetén a bérleti szerződést megkösse.    

 
 5./ Napirendi pont 

 
     2012/2013-as tanév zeneiskolai térítési díjak 

megállapítása    
 
Mudriczki József polgármester:  
Törvényi kötelezettségünk tanévkezdés előtt, hogy az általános iskolában folyó művészeti 
oktatás kapcsán a zeneművészeti és más művészeti ágakon meg kell határozni a következő 
tanévre érvényes térítési díjakat. A javaslatot az iskola ajánlása alapján elkészítettük. Aki 
elfogadja a rendelet tervezetben foglaltakat, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a rendeletben foglaltakat. 
 

Parád Nagyközség Önkormányzata  
Képviselőtestületének 

6/2012. (IX. 01.) 
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 fizetése érdekében a helyi 
önkormányzatokról szóló - módosított - 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 115-118. § valamint a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: nktv. ) 83. § (2) bekezdése c) pontjában 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 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. 
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A térítési díjfizetési kötelezettség köre és mértéke 
 

2. § 
 

Az önkormányzat által fenntartott oktatási intézményben a művészetoktatási képzésben 
részesülő tanulók térítési díjat kötelesek fizetni. 
 

3. § 
 

(1) A térítési díj mértéke az egyes művészeti ágak esetén a következő: 
 
18 év alatti tanuló  Zeneművészeti ágon  1.100 Ft/hó 

    Más művészeti ágon     800 Ft/hó 
 
      18 év feletti tanuló Zeneművészeti ágon  2.400 Ft/hó 
    Más művészeti ágon  1.100 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. 
 

Térítési díj kedvezmény mértéke 
 

4. § 
 

A művészetoktatási képzésben részesülő tanulók előző félévi tanulmányi eredményük alapján 
az alábbi térítési díj kedvezményben részesülhetnek: 
  
 

18 év alatti tanuló 18 feletti tanuló Tanulmányi 
átlag zeneművészeti 

ág 
más művészeti 
ág 

zeneművészeti 
ág 

más művészeti 
ág 

3,51 - 4,0 990 Ft/hó 720 Ft/hó 2.160 Ft/hó 990 Ft/hó 
      4,00 - 5 880 Ft/hó 640 Ft/hó 1.920 Ft/hó 880 Ft/hó 
 

5. § 
 

A térítési díjról illetve a tanulmányi eredmény alapján járó kedvezményről az 
intézményvezető határozattal dönt. 
Az intézményvezető határozata ellen az nktv. 37. és 38. §-ában meghatározott szabályok 
szerint lehet jogorvoslattal élni. 
 

Záró rendelkezések 
 

6. § 
 

(1) Ez a rendelet 2012. szeptember 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2012-2013. tanév 
során kell alkalmazni. 
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(2) Ezen rendelet hatályba lépésének napján Parád Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestületének 8/2011. (X. 11) önkormányzati rendelete hatályát veszti. 
 
 6./ Napirendi pont 

 
     Római Katolikus Egyházközség kérelme  

 
Mudriczki József polgármester:  
Kiss Csaba esperes kérte segítségünket az egyházközség tulajdonában lévő parókia épület 
tető héjazat cseréjéhez. A levélben nem szerepel, de szóban elhangzott, hogy 250 e Ft-ra 
lenne szükség, amely az anyag költség 50 %. Aki egyetért az egyházközség támogatásával, 
kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a támogatással. 
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
27/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Római Katolikus Egyházközség (3240 Parád, Kossuth L. 
u. 68.) kérelmében foglaltakat méltányolva, a közösség 
tulajdonában lévő helyi plébánia épület mielőbbi és 
szakszerű tetőfelújítását, - a további károk megelőzése 
érdekében – egyszeri  250.000 Ft összeggel támogatja. 
A testület felhatalmazza polgármesterét, hogy ezen összeg 
átadásáról az egyházközség elnöke részére soron kívül 
intézkedjen. 
A vissza nem térítendő juttatás az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében előirányzott társadalmi szervezetek 
támogatási alapját csökkenti. 

 
 7./ Napirendi pont 

 
     Egyebek 
     - Hegedűs Józsefné Parád, Kékesi u. 58. Kossuth 

úti ingatlanának vízelvezetési ügye    
                                                              - Tájékoztató a károlyi kastély tulajdonjogi 

helyzetéről 
 
Mudriczki József polgármester:  
Többször foglalkoztunk Hegedűs Józsefné vízelvezetési ügyével. Legutoljára ezt a napirendi 
pontot 2012. április 18-án zárt ülésen tárgyaltuk. Akkor a képviselő-testület, a pétervásárai 
építésügyi hatóság határozatát is figyelembe véve döntött a felszíni vízelvezetés kérdésében. 
A jegyzőkönyv megküldésre került a Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi 
Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztályára. Ezzel kapcsolatban törvényességi észrevétel, felhívás 
érkezett, miszerint a döntést elfogadják, de a zárt ülésen való tárgyalást nem. Így most ennek 
a napirendi pontnak a tárgyalását nyílt ülés keretében is tárgyaljuk. El kívánom mondani, 
hogy az eltelt idő óta semmi nem változott. A mai nap folyamán megkerestem azokat, 
akiknek a portáján keresztül kellene vinni ezt a vízelvezető árkot. Mindenki ragaszkodott az 
előzőekben tett nyilatkozatához, nem engedik meg, hogy a portán árkot ássunk. Bármennyire 
próbáltunk segíteni, nincs meg hozzá a tulajdonosok hozzájárulása.  
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Varró Gyula jegyző:  
A pétervásárai építési hatóság, hatósági határozatot hozott, amit nem fellebbezett meg 
Hegedűs Józsefné, mert az illetékköteles. Az elfogulatlan építési hatóság a helyszínen 
megvizsgálta, lefényképezte, lejegyzőkönyvezte a problémát. Megállapították, hogy a 
főépületről a csapadékvíz az ereszcsatornán keresztül a Béke úti árokba kivezethető. Ez ki is 
van vezetve. A melléképületről, ami alacsonyabban van mint a főépület, a tulajdonos a hegy 
felé nem tudja vezetni a vizet. Az özönvízszerű esőre az övárok sem lenne megoldás.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a határozati javaslattal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
28/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hegedűs Józsefné Parád, Kékesi u. 58. szám alatti lakos 
Kossuth L. u. 68. szám alatti ingatlana felszíni 
vízelvezetési kérelmét ismételten megvizsgálta és 
nyilvános testületi ülés keretében, a 14/2012. (IV. 18.) 
határozata visszavonásával, a Pétervására Város, Váraszó, 
Kisfüzes Községek Társult Képviselőtestületének Közös 
Polgármesteri Hivatala jegyzőjének mint I. fokú építési 
hatóságnak az Ép. 25-4/2012. számú végzésében foglalt 
indokaira is figyelemmel a kérelemben foglaltak 
teljesítését elutasítja. 
A képviselőtestület korábbi döntésével vállalta az érintett 
területen található ingatlanok kert részén a felszíni övárok 
kialakításának költség viselését, amennyiben az érintett 
területtulajdonosok egységesen hozzájárulásukat adják 
ezen munkák elvégzéséhez.  
A terület előzetes geodéziai felmérése megtörtént. 
Az ingatlan tulajdonosok részéről a hozzájárulás 
megadása tekintetében érdemi változás nincs, az övárok 
kialakítását a többség elvetette. 
Ezért a kérelemben foglaltak teljesítését a képviselő-
testület teljesíteni nem tudja. 

 
Mudriczki József polgármester:  
A Parádfürdői Károlyi kastély megyei önkormányzati tulajdonú ingatlan volt.  A testület 
hozott egy olyan határozatot, amelyben kezdeményezte, hogy önkormányzati tulajdonba  
esetleg vagyonkezelésbe kerüljön a kastély és a hozzátartozó park terület. Ennek a folyamata 
elindult, levélváltások voltak a megyei önkormányzattal, MNV Zrt.-vel, Heves Megyei 
Intézményfenntartó Központtal. Ebben jelzik, hogy mindenki támogatja a kezdeményezést. A 
dolog jó úton halad, magasabb szintű döntést hozóknál van az ügy. Erről tájékoztattuk a 
képviselőtestület tagjait a levélváltások bemutatásával. 
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
A gázfogadónál a híd nagyon megrongálódott, erre kellene figyelnünk. A laposnál a pékség 
ügye hol tart ?  
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Mudriczki József polgármester:  
Jelenleg a Parádfürdői volt ÁBC épület tulajdonosa nem elérhető. Az utolsó információm az, 
hogy dolgoznak azon, hogy a látványpékség pályázat ismételten beadásra kerüljön. Próbálok 
új információt szerezni, arról tájékoztatni fogom a képviselőket.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Parádfürdői buszmegálló ?  
 
Mudriczki József polgármester:  
Az előzetes tárgyalások a volán vezetőivel megtörténtek, helyszíni bejárás meg volt. Keressük 
a megoldást, hogy hogyan hasznosítható az épület, mit támogat legjobban a pályázat. Illetve a 
terület tulajdonjoga hogyan, és milyen költség mellett szerezhető meg. 
 
Csortos Béláné képviselő:  
A kínai üzlet tulajdonosnak szólni kellene, hogy pucolja be az épület falát.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Ha nincs más kérdés, hozzászólás megköszöni a megjelenést és bezárja az ülést.  

 
 

kmf. 
 
 
 
 
 

Mudriczki József                                             Varró Gyula 
       polgármester                                                       jegyző                          

 
 
 
 
 
                            Csortos Béláné                                               Szakács József 
                              jkv. hitelesítő                                                  jkv. hitelesítő 
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jegyzőkönyvvezető 


