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Határozat száma      Tárgy 
 
29/2012. (IX.21.)   2012. évi I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása  
 

30/2012. (IX.21.)  Iskola működtetésének nem átvállalása  
 

31/2012. (IX.21.)  ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0015 pályázathoz önerő biztosítása  
 

32/2012. (IX.21.)  Pályázat benyújtása a BM felé - EU Önerő Alapból igény 
 

33/2012. (IX.21.)  Fogorvosi rendelő és Védőnői Szolgálat felújítására pályázat 
benyújtása  

 

34/2012. (IX.21.)  Asztalos Johák kiállítás és az óvoda környezetének rendezésére 
pályázat benyújtása  

 

35/2012. (IX.21.)  Civil szervezetek támogatása  
 

36/2012. (IX.21.)  Palóc Piac helyszínéről és a közterület használati díjról döntés 
 

37/2012. (IX.21.)  Önkormányzati bérlakás bérbeadása – Hódiné Tyukodi Helénának 
 
 
 
Rendeletek száma      Tárgy 
 
7/2012. (IX.21.)  A 2012. évi költségvetés  módosításáról 
 
 
 
Napirend:        
 
Napirendek előtt polgármesteri beszámoló 
 
      1./  2012. évi költségvetési rendelet módosítása      

2./  2012. évi I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása  

3./  Uniós pályázaton történő részvételről – döntés    

4./  Civil szervezetek támogatása  

5./  Egyebek 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Parád Nagyközség 2012. szeptember 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.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Beszámoló az elmúlt képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról: 

 Július 31. Szabó Ferenc a Munkaügyi Központtól járt nálam, aktuális kérdésekről 
esett szó 

 Augusztus 1. A Mátra jövője TDM vezetőjével a beadandó pályázatunk elkészítéséről 
tárgyaltunk 

 Augusztus 2. Lengyel Zsolt tervezővel a Fehérkőre tervezett kilátó terveit beszéltük át   
 Augusztus 4-5. Fazekas találkozó Bodonyban. Sátrakkal, asztalokkal, padokkal 

segítettük a rendezvényt 
 A Lantos Ügyvédi Iroda képviselőjével megbeszélés a Széll Péter – kontra Mozaik 

peres ügyben 
 Augusztus 17. A „Térfigyelő rendszer kiépítése Parádon” című pályázatunkhoz 

kapcsolódva a WBS Kft. képviselője Nagy Norbert úr járt nálunk 
 Augusztus 21-26-ig szabadságomat töltöttem 
 Az óvodában és az iskolában elindult az új tanév, az óvodába 90 gyermek, az iskolába 

221 gyermek jár 
 A 36. héten kiadásra került a Parádi Mozaik 
 Szeptember 7. Aláírásra került az új bérlővel kötött megállapodás a Freskó étterem 

alagsorában működtetett szikvíz üzem tekintetében  
 Szeptember 10. Megszerveztem, és a katasztrófavédelem kitisztította a Sándor-réti 

csevice kutat 
 Szeptember 13. Az iskolai vizesblokkok felújításának egy éves garanciális bejárása 

megtörtént   
 Szintén e napon alpolgármester úrral tárgyaláson vettünk részt a Széll Péter – Parádi 

Mozaik ügyben 
 Szeptember 13. Helyszíni szemle a temetőnél, a temetőnk kerítésének ügyében  
 Szeptember 15.-én a Recski Szövetségnek padokat, asztalokat biztosítottunk a 

kényszermunkatáborban tartott rendezvényekhez   
 Szeptember 20.-án újabb tárgyalás a Széll Péter – Parádi Mozaik ügyében  
 Szeptember 22.-én karitatív munka a Cetelem Bank jóvoltából: óvoda, iskola, kórház 

területén  
 Szeptember 26.-án a Parádon tartózkodó Somfai Tiborné, Elvira nénit köszöntöm az 

önkormányzat, illetve a magam nevében 80. születésnapja alkalmából 
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 Az előző képviselő-testületi ülésen indítványoztuk azt, hogy a következő ülésre (a 
mostanira) hívjuk meg a rendőrséget, illetve a közbiztonság helyzetéről kérjünk 
tájékoztatót. Ez a felkérés elment az Egri rendőrkapitányságra. Petrovics Andrástól 
válasz érkezett, hogy ilyen gyorsan nem tudja összeállítani az ide szánt anyagot, 
viszont októberre a következő ülésünkre szívesen jön. Azóta új információ, hogy 
Petrovics András kapitányt tartalékállományba helyezték, és ideiglenes vezetője van a 
kapitányságnak.  

 
Csortos György képviselő:  
Hogyan alakul a mezőgazdasági közmunkaprogram ?  
 
Mudriczki József polgármester: 
A mezőgazdasági munka több helyszínen, több dologgal indult. Az egyik a sándorréti 
lucernaföld. Innen az első kaszálás lejött. Aztán az időjárás és a Széll Péter lovai már nem 
tették lehetővé a következő kaszálást. Három-négy feljelentést tettünk az ügyben. A rendőr 
szolgálati lakás mögötti tökföldet locsoltuk kb. 300-400 db termés van rajta. Azt jelen 
állapotban nem lehet megítélni, hogy beérik-e a termés 
 
Varró Gyula jegyző:  
Köves-patak völgyébe is ültettünk tököt, teljesen eredménytelenül. Nagyon sovány a föld, 
hiába trágyáztunk a szárasság, illetve a területen található lovak, illetve vad állatok együttesen 
azt eredményezték, hogy a termény betakarítással nem lesz gondunk.  
 
 1./ Napirendi pont 

 
     2012. évi költségvetési rendelet módosítása  

 
Mudriczki József polgármester:  
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetési rendelet módosítását.  
 
Szakács József képviselő:  
34 millió Ft plusz bevételhez jutottunk. 2011 év során az IKSZT beruházást megelőlegezte az 
önkormányzat azt most az első félévben kaptuk meg, ezért a felhalmozási bevétel 28 millió 
Ft-tal növekedett. A többi rész az többlet állami támogatás, ami főleg a 2011. évi 
idegenforgalmi adó után kb. 6 millió Ft megillette az önkormányzatot. A rendelet 
módosítását a Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki egyetért a költségvetési rendelet módosításával, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a rendelet módosítással.  
 

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
7/ 2012. /IX.21./ SZÁMÚ RENDELETE  
a 2012. évi költségvetés  módosításáról 

 
Parád Nagyközség Önkormányzata a település 2012. évi költségvetését az 1/2012. /II. 15./ 
számú rendelettel fogadta el. 
A 2012. évi költségvetési rendelet az I. félévben kapott többlet források miatt az alábbiak 
szerint módosul: 
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1. §. 
 
Az alaprendelet 3. §-a a következők szerint módosul: 
 
                                                                                           Eredeti                 Módosított 
 Költségvetés főösszege 423.488 eFt     457.770 eFt  
 
             Ezen belül: 

- felhalmozási célú bevétel:                      120  eFt 28.338 eFt 
  

- felhalmozási célú kiadás:                       30.510 eFt 30.510 eFt 
 Ebből: 
  -   Fejlesztési kiadások  26.910 eFt 26.910 eFt 
  -   Fejlesztési célú kölcsön  600 eFt 600 eFt 
  -   Fejlesztési céltartalék  3.000 eFt 3.000 eFt 
 

- működési célú bevétel:                        420.368 eFt 426.432 eFt 
- működési célú kiadás:                        392.978 eFt 427.260 eFt 

  Ebből: 
- személyi jellegű juttatások          193.324 eFt 196.102 eFt 
- munkaadókat terh. járulékok és 
- szociális hj. adó            43.536 eFt 44.274 eFt 
- dologi jellegű kiadások                         107.831 eFt 108.781 eFt 
- társadalom és szoc.pol.juttatások          29.473 eFt 29.878 eFt 
- pénzeszköz átadás államházt.  belülre  560 eFt 560 eFt 
- pénzeszköz átadás államh. kivülre        5.872 eFt 5.872 eFt 
- ellátottak pénzbeli juttatásai                    1.300 eFt 1.300 eFt 
- általános működési tartalék              11.082 eFt 40.493 eFt 

 
- ÉRV -től szerződés szerinti  bevétel  3.000 eFt 3.000 eFt 

 
 2.§ 

 
Az 1/2012. /II. 15./ számú önkormányzati rendelet 5 §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
/1/ A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, bevételeinek és 

kiadásainak összege 64.540 e Ft. A hivatal engedélyezett létszáma: 11 fő, ebből 
köztisztviselő 8 fő 

/2/ Az önállóan működő Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
bevételeinek és  

kiadásainak összege 66.318 eFt. 
 Az intézmény engedélyezett létszáma: 18,75 fő. 
/3/ Az önállóan működő Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény   
     bevételeinek és kiadásainak összege 113.182 eFt 
      Az intézmény engedélyezett létszáma: 27,25 fő 
/4/ Az önkormányzat bevételeit és kiadásait jogcímenként a 3/d melléklet mutatja be, a 

kiadások között 40.493 eFt  általános, működési és 3.000 eFt céltartalékot  állapít meg. 
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3. § 
 

Az I. /2012. / II. 15 . / számú önkormányzati rendelet 7 § / 3 / bekezdése alábbiak szerint 
módosul: 
 
A Polgármesteri Hivatal és az alábbi intézmények készpénz kifizetéseit a házipénztárban 
kezelt készpénzből teljesítik. 
 
A költségvetési intézmények házipénztári keret: 
 Nagyközségi Önkormányzat 500.000 Ft 
 Polgármesteri Hivatal 150.000 Ft 
 Általános Iskola és  
 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 100.000 Ft 
 Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és  
 Családsegítő Szolgálat 50.000 Ft 
 

4. § 
 
/1/ Az 1/2012. /II. 15./ számú önkormányzati rendelet többi paragrafusa változatlanul 
érvényben marad. 
 
/ 2 / Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 2./ Napirendi pont 

 
     2012. évi I. félévi költségvetési beszámoló 

elfogadása        
Szakács József képviselő:  
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetési beszámolót is. A számlaegyenlegünk 06. 
30.-án valamennyi intézményre vonatkozóan 40.772 e Ft, bankbetétben van 20 millió Ft-unk. 
Ehhez gratulálok az önkormányzatnál dolgozóknak. Ez nagyon szép eredmény az I. félévre 
vonatkozóan. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki elfogadja a költségvetési beszámolót, kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a beszámolót.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
29/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az önkormányzat és intézményei 2012. első félévéről 
készített írásos tájékoztatót megtárgyalta és azt 
jóváhagyólag elfogadja. A testület megállapította, hogy az 
önkormányzat pénzügyi helyzete továbbra is 
kiegyensúlyozott stabil alapokon nyugszik. A testület által 
megfogalmazott célkitűzések maradéktalanul 
teljesülhetnek a gazdasági év folyamán. 
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Mudriczki József polgármester:  
Szeptember 30-ig a Kormányhivatal felé jeleznünk kell, hogy 2013-tól szeretnénk-e az 
iskolánkat mi működtetni, vagy mint 3000 fő alatti település átadjuk a működtetés jogát az 
Oktatási Minisztériumnak. A hét folyamán kerestem a bodonyi és a parádsasvári 
polgármestereket is ez ügyben. Nem tudtam őket elérni. Eddigi tapasztalatunk az, hogy 
Parádsasvár semmivel nem járul hozzá az iskola működtetéséhez. Bodony esetében a mai nap 
van testületi ülés, az arról kapott tájékoztató szerint, a bodonyi képviselő-testület javaslata 
nemleges az iskola jövő évi működtetésével kapcsolatban. A Pénzügyi Bizottság is 
megtárgyalta ezt a kérdést. A bizottság véleménye az, hogy nem látjuk annak a lehetőségét, 
hogy hogyan és mi módon működtessük mi az iskolát a saját forrásainkból. Ez nem jelenti azt, 
hogy ha a lehetőség úgy adja a következő tanévtől ne vennénk vissza az iskolát, de 2013-tól 
nem kívánja Parád Önkormányzat működtetni az iskolát.  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
30/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Fáy András általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény jelenlegi és jövőbeni 
működtetésének kérdését és az alábbi döntést hozza: 
A képviselő-testület a jelenlegi információk birtokában a 
rendelkezésre álló saját és átengedett bevételei terhére, - 
mint 3000 fő alatti település – a következő naptári évben 
kezdődő tanévtől az iskola működtetését az államtól nem 
kívánja átvállalni.  
A kérdésben való végleges döntés a 2013. évi költségvetés 
ismeretében hozható meg.  
A testület felhatalmazza polgármesterét, hogy ezen elvi 
állásfoglalásról a Kormányhivatal illetékes szervezetét 
tájékoztassa.    

 
 3./ Napirendi pont 

 
Uniós pályázaton történő részvételről – döntés      

 
Mudriczki József polgármester:  
A Parád belterületi vízrendezésének IV. üteméhez kell egy határozatot hoznunk, mely szerint 
az 5 %-os önkormányzati önerő 8.138.605.-Ft a költségvetésünkben rendelkezésre áll. Ehhez 
kapcsolódóan szeretnénk benyújtani a Belügyminisztérium felé egy másik pályázatot, ami az 
önerő 50 -60%-ára vonatkozik. Ha támogatásra kerül ezen pályázatunk a Belügyminisztérium 
átvállalja az önerő felét, hatvan százalékát.  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a javaslattal.  
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Parád Nagyközség Önkormányzatának 
31/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzat az Új Széchenyi Terv 
Észak-magyarországi Operatív program támogatási 
rendszeréhez „Parád belterületi vízrendezése – Köves 
patak rendezése” néven, ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0015 
azonosítószámú EU támogatásra számot tartó pályázatot 
nyújtott be, melyhez a szükséges önerőt az Önkormányzat 
biztosítja az alábbiak szerint:  
 

- A projekt címe: Parád belterületi vízrendezése – Köves-
patak rendezése 

- A pályázati konstrukció száma: ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-
0015 

- A projekt megvalósítás helyszínei és helyrajzi száma: 
Parád 499/4, 499/10, 094, 517, 522, 544 

- A projekt összes költsége: 162.772.100 Ft 
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható 

költsége: 162.772.100 Ft 
- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati 

önrész: 8.138.605 Ft 
- A pályázat benyújtásakor a ROP forrásból származó 

támogatás igény: 154.633.495 Ft 
- Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, 

hogy a ROP forrásból nyújtott támogatás önkormányzati 
önrész összege a 2012. évi költségvetési rendeletben az 
általános tartalék költséghelyen, saját forrásból 
rendelkezésre áll.  
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: polgármester 

 
Mudriczki József polgármester:  
Aki egyetért azzal, hogy a Belügyminisztérium felé benyújtsuk pályázatunkat az önerő 60 %-
os kiegészítésére, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a pályázat benyújtásával.  

 
Parád Nagyközség Önkormányzatának 
32/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az ÉMOP-3.2.1/D-11/2011-0015 kódszámú, „Parád 
belterületi vízrendezése és a Köves – patak rendezése” 
tárgyú pályázatunk 95 % mértékű vissza nem térítendő 
állami támogatásban részesült. 
A Közreműködő Szervezettel a Támogatási Szerződés 
2012. szeptember 7. napján aláírást nyert. 
Az 5 %-os önkormányzati forrás biztosításához 
kapcsolódóan az önkormányzati önerő 60 %-os 
kiegészítése érdekében a Belügyminisztérium 6/2012. (III. 
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1.) számú rendeletében lehetővé tett EU Önerő pályázaton 
való részvétellel a képviselőtestület egyetért, a pályázat 
benyújtását jóváhagyja. 
Az EU Önerő Alapból igényelt támogatás összege 4. 
883.162 Ft. 
Az önkormányzati tisztségviselők ez irányú intézkedését a 
testület megerősíti. 

 
Mudriczki József polgármester:  
Szükséges a fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása. Az épület 
felújításán túl, korszerű berendezési tárgyak, eszközök beszerzésére is lenne lehetőség. Ehhez 
kértünk árajánlatokat, tervezői költségbecsléseket. Kérem, a képviselő-testületet támogassa a 
pályázat benyújtását.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a pályázat benyújtásával.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
33/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a tulajdonában álló Fogorvosi rendelő és Védőnői 
Szolgálat 3240 Parád, Kossuth L. u. 128. szám alatti 
ingatlana belső korszerűsítése, akadálymentesítése 
valamint eszközfejlesztése (új fogászati kezelőegység, 
autokláv, nagyfrekvenciás intraorál röntgen és digitális  
szenzor továbbá műszerkészlet) érdekében az 
Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-
szakellátás fejlesztése című ÉMOP- 4.1.1/A-12 pályázatán 
részt kíván venni. 
A támogatás intenzitása: 100 % 
A pályázat benyújtásához szükséges intézkedések 
megtételére a képviselő-testület polgármesterét 
felhatalmazza. 
 

Mudriczki József polgármester:  
Tájékoztatom a képviselőket, hogy van egy lehetőségünk a 48-as emlékmű és a volt 
tűzoltószertár közötti terület felújítására, rekultivációjára. Szükséges parkolók kialakítása, és 
az óvoda főbejáratának áthelyezése. Két ütemben gondoltuk megvalósítani a felújítást.  
I. ütemben elbontásra kerülne a volt Áfész épület és ott parkolók, zöldszigetek kerülnének 
kialakításra. Ez egy 90-95 %-os támogatottságú pályázat. A terveket, a geodéziai felméréseket 
elvégeztettük. Kérem a testületet, hogy támogassa ezt az elképzelést. Ha kész lesznek a tervek 
azonnal tájékoztatjuk a képviselőket. Kérem a képviselőket, hogy aki támogatja ezt a 
pályázatot kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatja a pályázatot.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
34/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
szükségesnek tartja a településközpont további rendezését, 
ennek keretében a volt Tűzoltószertár épületében 
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kialakított Asztalos Johák kiállítás valamint az óvoda 
közvetlen környezetének rendezését, a megfelelő számú 
gépjármű parkoló és zöldfelület kialakítását, valamint a 
közintézmények gyalogosforgalmát lehetővé tevő járda 
szakasz létrehozását egyaránt. 
A testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a projekt 
megvalósításához külső pályázati forrást vegyen igénybe a 
település. 
Az ehhez szükséges vezetői intézkedések megtételére a 
polgármester részére felhatalmazást az önkormányzat.  

 
 
 4./ Napirendi pont 

 
     Civil szervezetek támogatása   

 
Mudriczki József polgármester:  
Elkészítettünk egy táblázatot, amiben a civil szervezetek részére a tavalyi évben adott 
támogatás összege, a felhasználása, az ez évre igényelt támogatás és a már felhasznált 
pénzösszeg látható.  
Az iskola tekintetében két alapítvány van a Fáy Diákokért és a Parádi Gyerekekért 
Alapítvány. Azt a tájékoztatást, kaptam az iskola igazgatójától, hogy a Fáy Diákokért 
alapítvány besorakozik a Parádi Gyermekekért Alapítványba, ezzel megszűnik. A Tobolyka 
Néptánc együttes jelenleg szünetelteti tevékenyégét, így nem kér támogatást. Az egyháznak, 
mint közösségnek nyújtottunk 250 e Ft-ot a parókia épület tetőcseréjéhez. Vannak olyan civil 
szervezetek, amelyek már előzetesen vettek föl támogatást a működésükhöz. A 2012. évi 
költségvetésben biztosított összeg a civil szervezetek támogatására 2 millió Ft. Az eddig 
felhasznált összeg után a maradvány 1.514.374 Ft. A Parádi Sport Egyesület futball része 
nem működik, de ebbe a civil szervezetbe csatlakozott be a karate szakosztály. A 
futballistáknak volt egy 200 e Ft-os köztartozása, amit szeretném, ha az önkormányzat 
mintegy támogatásként megadna. A karate szakosztály kérelmet írásban nem nyújtott be, de a 
falugyűlésen jelezte támogatási igényét. A polgárőrség új autóra gyűjt, ehhez kérik az 
önkormányzat támogatását.  
 
Szakács József képviselő:  
A civil szervezetek támogatására az alábbiak szerint javaslom felosztani a rendelkezésre álló 
összeget: Parádi Polgárőrségnek 500.000.-Ft-ot, Parádi Egészség és Otthonvédők Körének 
100.000.-Ft, Vöröskereszt Helyi Szervezetének 30.000.-Ft, Sport Egyesületnek (köztartozás 
rendezésére, + Karate szakosztály) 300.000.-Ft, Parádi Gyermekekért Alapítvány 100.000.-Ft, 
Palócbokréta Hagyományőrző Egyesület 300.000.-Ft, Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 
270.000.-Ft, Egyháznak 250.000.-Ft, Egyéb /jótékonysági bál/ 30.000.-Ft, Tartalék 120.000.-
Ft.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki egyetért a javaslattal kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a javaslattal.  
 
 
 



 10 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
35/2012. számú határozata:  
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2012. évben a társadalmi szervek, egyesületek pénzügyi 
támogatását a rendelkezésre álló 2.000.000.-Ft-ból a 
következők szerint határozza meg:  
Parádi Polgárőrség  500.000.-Ft  
Parádi Egészség és Otthonvédők Köre  100.000.-Ft 
Vöröskereszt Helyi Szervezete 30.000.-Ft 
Sport (köztartozás rendezésére,  
Karate szakosztály) 300.000.-Ft 
Parádi Gyermekekért Alapítvány  100.000.-Ft   
Palócbokréta Hagyományőrző Egyesület 300.000.-Ft  
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 270.000.-Ft 
Egyház 250.000.-Ft 
Egyéb /jótékonysági bál/ 30.000.-Ft 

 Tartalék                                              120.000.-Ft
    
Mudriczki József polgármester:  
A jövő évi támogatásokat nem ismerjük. Nem tudjuk, hogy a jövőben hogyan és miként 
tudjuk őket támogatni, erről tájékoztatjuk a civil szervezeteket is. A jövőben csak az kap 
támogatást, aki elszámol az előző évben kapott pénzzel, illetve behozza az igényét a kért 
időpontra.  
 
 5./ Napirendi pont 

 
    Egyebek    

 
Mudriczki József polgármester:  
A Parádi Palóc Piac szervezői kérelmet nyújtottak be arra, hogy újabb helyszínen 
rendezhessék meg a piacot. A cifra istállót és a 24-es utat összekötő út közötti területen 
szeretnék megtartani a vásárt. Kiadtunk egy engedélyt a piac megszervezéséhez a mostani 
helyszínekre. Ezek a helyszínek minden tekintetben alkalmasak voltak. A cifra mögötti rész 
nem. Minden képviselőnek az volt a véleménye, hogy ne változtassunk a rendezvény 
helyszínén, maradjon a régi helyszínen. Azt is kérték, hogy kevesebb pénzért adjuk oda 
területet, mert nem bírja fizetni a magas díjat. A mostani díj az első nap 50 e Ft, és a további 
napokon 25 e Ft. Ezt a díjat a vállalkozó határozta meg a szervezés kezdetén.  
 
Csortos Béláné képviselő:  
Ez nem egy méltánytalan összeg. Nem támogatom az új helyszínt.  
 
Mudriczki József polgármester:  
A rendezvénynek sok látogatója van, működik. Aki egyetért azzal, hogy a régi helyszínen a 
korábban meghatározott díj helyett első napon 40.000 Ft a további napokon 25.000 Ft 
használati díjjal kerüljön megrendezésre Palóc Piac, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett egyetért a javaslattal.  
 
 
 



 11 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
36/2012. számú határozata:  
Parád Nagyközség Önkormányzata a Palóc Piac 
megrendezését változatlan a Parádfürdő Cifraistálló előtti 
közterületen tartja elfogadhatónak, ezért annak 
megváltoztatását nem engedélyezi. 
A fizetendő közterület használati díj összegét az első 
napon 40.000 Ft-ban a további napokon 25.000 Ft-ban 
határozza meg a testület. 
A döntésről a polgármester soron kívül tájékoztassa a 
vállalkozás képviselőjét. 

 
Mudriczki József polgármester:  
Hódiné Tyukodi Heléna kérelmet nyújtott be, kérte a megüresedett Kossuth Lajos úton a volt 
napközi mellett lévő önkormányzati szolgálati lakás részére történő bérbeadását. Van egy fél 
családi ház tulajdona a településen, de a volt férje miatt még sem tudna ott nyugodtan lakni.  
 
Gáspárné Mészáros Erzsébet:  
Tudomásom szerint az Ady úti lakásuk ki van adva.  
 
Csortos Béláné képviselő:  
A lehetőséget és az esélyt biztosítani kellene számára. Támogatom, hogy megkapja a lakást.  
  
Varró Gyula jegyző:  
Azért is nem laknak a sajátjukban, mert 150-200 e Ft-os közüzemi tartozást halmoztak fel, így 
a szolgáltatók kikapcsolták a szolgáltatásból az ingatlant. Részben ezért nem laknak a 
lakásban. Ha fizeti az ingatlan hitelét, miért nem lakik benne?  
Ha pl. a rendőrkapitányság azt mondaná, hogy még egy rendőrt biztosítok, de annak az a 
feltétele, hogy a lakáshelyzetet oldja meg. Az önkormányzat vajon mit tenne. Véleményem 
szerint azt a lakást rendbe kellene hozni. A közművezetékek állapota bizonytalan, azt is 
rendezni kell. A volt férj elmondása szerint ő abba is hajlandó lenne belemenni, hogy a két 
szülő mondjon le az ingatlanról a gyerekek javára. Ezt követően Heléna lakhatna benne a 
gyerekkel. Ebben sem tudnak megegyezni. Hódiné fizetésének a felét vonja a bank a 
hiteltartozás fejében. Nincs napirenden az ingatlan árverezés. Javasoltam annak 
megvizsgálását, hogy a pénzintézettel egyetértésben ajánlják fel az állam felé az ingatlant és 
bérlőként maradjanak a lakásban, lényegesen jobb feltételek mellett mint a mostani helyen. 
Ebben sem volt a felek között megfelelő együttműködés, noha nem egy nagy pénzintézet a 
kölcsönadó. 
 
Mudriczki József polgármester:  
Tudja majd fizetni az önkormányzat felé a bérleti díjat és a közüzemi számlákat ?  
 
Kucsera György képviselő:  
Abban kellene segítenünk, hogy a sajátjába vissza tudjon menni.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Javaslom, hogy adjuk bérbe a lakást Hódiné Tyukodi Helénának egy meghatározott időre és 
kérjük fel a Szociális, illetve a Pénzügyi Bizottságot, hogy járjon közbe annak a megoldásnak 
a kivitelezésében, hogy megvalósulhasson a banki dolog.  
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Szakács József képviselő:  
A Pénzügyi Bizottság nézze meg azt, hogy hogyan lehet az Ady úti ingatlanjukból szociális 
bérlakást csinálni. A Szociális Bizottság pedig nézze meg azt, hogy a Hódi és Hódiné ha 
állami bérlakás lesz megtudnak-e egyezni.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Kért már Hódiné támogatást a Szociális Bizottságtól ?  
 
Kucsera György képviselő:  
Egyetlen egyszer fordult ilyen elő.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Javaslom, adjuk bérbe a lakás Hódiné Tyukodi Helénának a tanév végéig, a két bizottság 
pedig segítsen megkeresni a lehetőségeket.   
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a javaslattal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
37/2012. számú határozata:  
Parád Nagyközség Önkormányzata a tulajdonában lévő 
Parád, Kossuth L. u. 49. szám alatti önkormányzati 
bérlakást – határozott időre – 2013. június 30. napjáig 
bérbe adja Hódiné Tyukodi Heléna közalkalmazott, - a 
Fáy András Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény  - dolgozója részére. 
A bérbeadás részletes feltételeinek meghatározásával a 
település polgármesterét bízza meg z önkormányzat. 

 
Mudriczki József polgármester:  
Ha nincs más kérdés, hozzászólás megköszöni a megjelenést és bezárja az ülést.  

 
 

kmf. 
 
 
 
 

Mudriczki József                                             Varró Gyula 
       polgármester                                                       jegyző                          

 
 
 
                             Szakács József                                             Kucsera György  
                              jkv. hitelesítő                                                  jkv. hitelesítő 

 
 
 
 

Lázár Éva 
jegyzőkönyvvezető 


