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Napirendek előtt polgármesteri beszámoló 
 
      1./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi  

fordulójához csatlakozás       
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4./  Együttműködési megállapodás elfogadása a palóc tájház üzemeltetésére   

5./  Egyebek 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Parád Nagyközség 2012. október 17-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: 

 09. 25. Széll Péter szabálysértési ügyében meghallgatás a Heves Megyei 
Kormányhivatalnál. 

 09. 26. Munkaterület átadás a Köves patak meder rekultivációjával kapcsolatosan. 
Még a mai napon Egerben köszöntöttük Somfai Tibornét Elvira nénit 80. 
születésnapja alkalmából. 

 09. 27. Horváth László a H.M. –i kormányhivatal vezetője a Megye Házán tájékoztatta 
a polgármestereket a járások kialakításával kapcsolatban. 
Még szintén ezen a napon bírósági tárgyaláson vettem részt  a „Parádi Mozaik”  ellen 
indított perben.  

 09. 30. A közösségi házunkban köszöntöttük a szépkorúakat az idősek világnapja 
alkalmából. 

 10. 03. személyes tárgyalást folytattunk a Parád honlap üzemeltetőjével aktualizáltuk a 
jelenlegi megjelenéseket, valamint a honlap megújításáról tárgyaltunk. 

 10. 04. Egerben a Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály vezetőjével 
tárgyaltunk a parádi ált. iskola jövőjével kapcsolatban. 

 10. 04. Még ezen a napon a megújuló, elsősorban napenergia hasznosítási 
lehetőségével kapcsolatosan hallgattunk előadást, amivel kapcsolatban előzetes  
egyeztetések azóta már történtek. 

 10. 09. A Parádfürdői Timsós Bánya további helyzetéről tárgyaltunk, első körben 
Szebényi Géza geológus szakértővel aki felvette a kapcsolatot Dr. Izsó István 
bányakapitánnyal majd a tárgyalásokba bevontuk a Parádfürdői Kórház vezetőjét Dr. 
Rabóczki Anita kórház igazgató asszonyt. 

 10. 11. Újabb Bírósági tárgyaláson vettem részt a „Mozaik” ügyben. 
 10. 12. A Palóc Bokréta hagyományőrzőknél jártunk ahol az aktuális születés és 

névnapokat ünnepeltük meg. 
 10. 16. Elkészült a Parádon a temető új kerítése  

   
 
 1./ Napirendi pont 

 
     Bursa Hungarica felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához 
csatlakozás  
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Mudriczki József polgármester:  
Két határozati javaslatot készítettünk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázattal 
kapcsolatban. Az egyik azt tartalmazza, hogy Parád Nagyközség Önkormányzata csatlakozni 
kíván a 2013. évi pályázathoz, a másik pedig azt, hogy Parád településen kiírásra kerül a 
pályázat. Aki egyetért azzal, hogy Parád Nagyközség Önkormányzata csatlakozzon a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázathoz, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a csatlakozással.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
38/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához csatlakozni 
kíván. 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeit, valamint a támogatás 
folyósításának rendjéről szóló 51/2007. (III.26.) korm. 
rendeletet elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 
pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 
valamint az 51/2007. (III.26.) korm. rendeletben 
foglaltaknak megfelelően jár el. 
A testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az Emberi 
Erőforrás Minisztériumot, mint támogatáskezelőt (1054 
Budapest, Báthory utca 10.) döntéséről soron kívül 
tájékoztassa. 
 

 2./ Napirendi pont 
 

     2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati ösztöndíjpályázat kiírása           

 
Mudriczki József polgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy Parád Nagyközség Önkormányzata a 2013. évi Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatát kiírja, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a pályázat kiírásával.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
39/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatát kiírja, melynek feltételeit a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójának Általános 
Szerződési Feltételei tartalmazza. 
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 3./ Napirendi pont 
 

Járási hivatalok kialakításával kapcsolatos döntés      
 
Mudriczki József polgármester:  
Fontos történelmi esemény előtt állnak a közeljövőben a Magyarországi önkormányzatok. 
2013. január 1. napjától  ismételten felállításra kerülnek a Járási Hivatalok mint a 
közigazgatás új egységei. Ezzel egyidejűleg az eddigi hatáskörök jelentős része módosul ketté 
válik és az állam képviseletében az újonnan felálló szervezeti egységek gyakorolják a 
hatáskörükbe kerülő ügyeket. 
Az önkormányzatok szerepének módosulásával egyidejűleg bizonyos kötelezettség vállalás is 
felmerül, részben személyi részben technikai, anyagi vonatkozásban. 
Ennek részleteiről a jegyző úr ad tájékoztatást.  
 
Varró Gyula jegyző: 
A Járási Hivatalok létrehozása eldöntött kérdés, ennek törvényi illetve kormányrendeleti 
szabályozása már megtörtént. Heves Megyében 7 helyszínen jön létre Járási Hivatal, 
amelyből településünk a Pétervásárához került. A tavasz folyamán több bírálat hangzott el 
amiatt, hogy miért Pétervására és nem Eger Járási Hivatalához tartozik majd településünk. A 
közlekedési viszonyok Pétervására irányába közismerten rendkívül rosszak. Az idő ennek 
ellenére a döntés helyességét igazolta, ugyanis a Pétervására Járási Hivatal szervezeti 
egységén belül Recsk településen járási hivatali kirendeltség jön létre, amely szinte már helyi 
ügyintézést tesz továbbra is lehetővé. Különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a 
Kormányhivatal azon túl, hogy a kirendeltség létrehozását biztosította, az ott dolgozók 
számára a szomszédos településekre való kiutazást is lehetővé teszi, így gyakorlatilag valóban 
helyben az egyes településen is lehetővé válik a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben a 
közvetlen kapcsolat felvétel az ügysegédek révén. 
A technikai kivitelezés során többszöri egyeztetés után alakult ki a jelenlegi végeredmény 
amely a megállapodás tervezetben öltött testet. Esetünkben a település létszám, az ügyirat 
forgalom és a hivatali létszám alapján 1 fő átadása merült fel, illetve ezzel összefüggésben a 
munkavégzéshez szükséges technikai eszközök térítésmentes átadása fogalmazódott meg 
igényként, továbbá az eszközök és a hivatali épület ingyenes használatának biztosítása.  
Az egyesség zárásaként Fábián Antónia igazgatási előadó kerül áthelyezésre és vele együtt a 
munkavégzéséhez szükséges informatikai eszköz, valamint irodabútor kerülhet átadásra a 
testület jóváhagyásával. Ez valamennyi érintett település esetében hasonlóan zárult, konkrét 
létszám vagy üres állás átadásával, illetve a szükséges bútorzat egyéb eszköz átadásával. 
Összességében mintegy 311 fővel alakul meg megyénkben a Járási Hivatali szervezet. 
A hivatalvezetők kiválasztása gyakorlatilag megtörtént Pétervására esetében egy jelenleg is 
jegyzői feladatot ellátó kolléga személyében szakember látja el majd a hivatal vezetését. 
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
A pétervásárai járás nem a legnagyobb. A számokból ítélve a lakosságszámmal arányos 
munkabírás lehet. 
 
Mudriczki József polgármester:  
Szakmai döntések születtek a járások kialakításánál. Aki elfogadja a határozati javaslatban 
foglaltakat, kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselőtestület egyhangúlag egyetért a javaslatban foglaltakkal.  
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Parád Nagyközség Önkormányzatának 
40/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzata a járások 
kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 
módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvényben, 
valamint a járási hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) 
kormányrendeletben megjelölt önkormányzati 
kötelezettségeknek eleget téve a Pétervására Járási Hivatal 
működtetéséhez szükséges, a települést érintő 1 fő 
köztisztviselő átadását és a kapcsolódó tárgyi eszközöket 
(laptop, multifunkciós nyomtató, íróasztal, szék) 
biztosítja. 
Ezzel egyidejűleg Parád Polgármesteri Hivatala 
épületének használatát, a járási hivatal ügysegédje részére 
ugyancsak térítésmentesen lehetővé teszi. 
A képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 
kormányrendelet szerinti megállapodás tervezetet - annak 
mellékleteivel együtt – Parád Nagyközség Önkormányzata 
nevében és megbízásából aláírja. 

 
 4./ Napirendi pont 

 
     Együttműködési megállapodás elfogadása a palóc 

tájház üzemeltetésére    
 
Mudriczki József polgármester:  
A Palóc tájház évek óta zárva tart. Előzetes tárgyalások alapján megállapodást szeretnénk 
kötni a Heves Megyei Múzeumi Szervezettel az üzemeltetésre. Úgy gondoljuk, hogy a Palóc 
tájház megnyitásával csak értékesebbé válik a település.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
A 40 órás munkarendben a mi dolgozóink vezetik a tárlatot ? Lesz alkalmas ember a 
feladatra?  
 
Mudriczki József polgármester:  
Most is így működik a tájház és a fafaragó kiállítás is. Két fiatal Gál Kitti és Simon Ingrid 
közfoglalkoztatás keretében kerültek alkalmazásra és vezetik a tárlatot. Felkészültek, 
megállják a helyüket.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Ettől függetlenül kérni kell a tárlatvezetők Palóc tájház tárlatvezetésére való felkészítését. 
Lehet, hogy a két kiállításnál jól szerepelnek, de nem biztos, hogy ismerik a Palócházat.  
Miért csak 2013. december 31-ig szól az együttműködési megállapodás.  
    
Mudriczki József polgármester:  
Ezt a Heves Megyei Múzeumi Szervezet illetve a Megyei Intézményközpont vezetése 
határozta meg. 2012. november 01-től lép életbe a szerződés. Bevett szokás, hogy egy évre 
köttetnek a megállapodások.  
 
 



 6 

Varró Gyula jegyző:  
Az elképzelésünk az, hogy a két lány foglalkoztatása 2013. februárjától a start 
közmunkaprogram keretében folytatódik tovább. Jelenlegi szerződésük december 31-ig szól. 
Így a munkabérük állam általi finanszírozása 100 %-os lesz, nem az önkormányzatnak kell 
fizetnie. Így az egyes helyszíneken képződő bevétel többletként jelentkezik majd.   
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki egyetért az együttműködési megállapodás megkötésével, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a megállapodás megkötésével.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
41/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Magyar Állam tulajdonában lévő, felújított Palóc Tájház 
ismételt megnyitását mint idegenforgalmi látványosságot 
szükségesnek tartja. 
A működtetésben való közvetlen önkormányzati részvételt 
támogatja. 
A Heves Megyei Múzeumi Szervezettel (3300 Eger, Vár 
u. 1.) az üzemeltetési feladatokra vonatkozó - határozott 
időre szóló - Együttműködési Megállapodás tartalmával 
egyetért, annak aláírására a település polgármesterét 
felhatalmazza.  

 
 5./ Napirendi pont 

 
     Egyebek   

 
Mudriczki József polgármester:  
A Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet 200 e Ft támogatást nyújtásáról döntött Parád 
intézményei, civil szervezetei részére gyermek, szociális, kulturális és sport eszközvásárlásra. 
A parádóhutai fiatalok kérése volt, hogy a hutai iskolához ping-pong asztalt vásároljunk. Ez 
kb. 60 e Ft. Az Idősek Klubjában régi elavult vérnyomásmérő, cserére szorul, szeretnénk egy 
újat vásárolni. A parádi háziorvosi rendelőben az EKG gép szorul cserére, a maradék pénzt 
ennek beszerzéséhez nyújtanánk támogatásként a háziorvos részére.  
 
Csortos Béláné képviselő:  
A teniszpályára új háló jó lett volna.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Az EKG gép nagyon fontos. Talán más honnan is lehetne nagyobb összegben támogatni egy 
új gép vásárlását.  
 
Dr. Radetzky Nagy István képviselő:  
A legegyszerűbb EKG gép 185 e Ft, de van 737 e Ft-os is. Ezek mind hordozható EKG 
gépek, lényegesen korszerűbbek a mostaninál.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
A kettő között van megfelelő áru és színvonalú készülék?  
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Dr. Radetky Nagy István képviselő:  
A most használt gépünk működik, de helyhez kötött, mozgatása körülményes.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Mindenképen segíteni fogunk egy új gép beszerzésében. Javaslom, hogy a kapott 200 e Ft 
támogatásból, a hutai fiataloknak ping-pong asztalt, valamint az Idősek Klubjába 
vérnyomásmérőt vásároljunk, a maradék összeget pedig a háziorvosi rendelőbe új EKG gép 
beszerzésére fordítsuk, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a javaslattal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
42/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Gyöngyös Mátra takarékszövetkezet 200.000 Ft  összegű 
vissza nem térítendő szociális, egészségügyi, illetve 
ifjúsági célokat szolgáló támogatását köszönettel 
elfogadja. 
A testület a célszerinti felhasználásról az alábbi döntést 
hozza: 
- Parádóhutai fiatalok részére, sporteszközvásárlásra  

60.000 Ft 
- Idősek Klubja részére vérnyomásmérő beszerzésre 

20.000 Ft 
- Háziorvosi rendelő mobil ÉKG készülék beszerzéshez 

támogatás 120.000 Ft  
Amennyiben a Parádóhutai fiatalok a sporteszköz 
beszerzésére nem tartanak igényt, 
 az ÉKG beszerzéshez nyújtandó támogatás 180.000 Ft-ra 
módosul. 

    
Mudriczki József polgármester:  
Nagy Gábor és Pintér László Toldi úti lakosok kérelmet nyújtottak be szennyvízdíj 
kedvezmény megállapításra. Mivel a gerincvezetékre történő rácsatlakozás csak átemelővel 
volt megoldható és ennek üzemeltetése folyamatos töblet költséggel jár. Több esetben is 
előfordult már, hogy ilyenkor kedvezményt ad az önkormányzat. A kedvezmény a mindenkori 
szennyvízdíj 50 %-a.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Ezt nekik kell működtetni ?  
 
Mudriczki József polgármester:  
Ingatlanon belül működtetni, karbantartani, ezért kedvezményt szoktak kapni. Aki egyetért a 
kedvezmény megállapításával, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a kedvezmény megállapításával.  
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Parád Nagyközség Önkormányzatának 
43/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a tulajdonában lévő és az ÉRV Zrt. (Kazincbarcika, 
Tardonai út 1.) üzemeltetésében lévő Parád Nagyközség 
közigazgatási területén lévő szennyvízcsatorna hálózat és 
tisztító telep szolgáltatási díjainak alkalmazásánál az 
alábbi szempontok figyelembe vételét írja elő. 
A  
-   Parád, Toldi Miklós utca 4/a. szám alatti (jelenlegi 

fogyasztó: Nagy Gábor)  
valamint  
-   Parád, Toldi Miklós utca 6/a. szám alatti (jelenlegi 

fogyasztó Pintér László) 
lakóingatlanban mért ivóvíz felhasználás tényleges 
mennyisége után a felszámított szennyvízcsatorna díjra a 
fogyasztókat 50 %-os kedvezmény illeti meg. 
A képviselő-testület a fenti cím alatt található 
lakóingatlanok kedvezőtlen földrajzi elhelyezkedése és a 
házi átemelők használata miatt biztosította a díjfizetési 
kedvezményt 2012. október 1. napjától. 
A testületi döntésről az érintetteket, továbbá az ÉRV Zrt 
területileg illetékes szervezetét soron kívül tájékoztatni 
szükséges. 

 
Mudriczki József polgármester:  
Parád központjának rendezésére, parkoló kialakítására a tervek elkészültek. A pályázatot a 
Kormány által kiírt Darányi Ignác Terv, Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, 
Falumegújítás és fejlesztés, valamint vidéki örökség megőrzése című pályázati kiírás keretén 
belül kívánjuk benyújtani. A maximum pályázható összeg nettó 20 millió Ft. Az Észak Hevesi 
LEADER csoportban, ahová mi tartozunk 204 millió Ft a szétosztható összeg. Az emlékmű 
mögötti épület, amit most garázsnak használunk lebontásra kerülne, helyette parkoló, park 
kerülne kialakításra, valamint az óvoda főbejárata is innen kerülne kialakításra illetve a volt 
Tűzoltószertárban kialakított Asztalos Johák kiállításhoz kapcsolódó parkoló terület kapna itt 
helyet. A buszmegálló is áthelyezésre kerülne, az emlékmű és a kiállító terem között lenne a 
helye. A pályázat nettó 20 millió Ft, z Áfa-t nekünk kell fizetni.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Parád szűk, további gondolkodásra lenne szükség. Lehet, hogy egy szép főteret kellene 
kiépíteni.  
 
Varró Gyula jegyző:  
Az óvoda gazdasági bejáratánál reggelente kaotikus állapotok vannak. A fogorvosi rendelő 
felújítása pályázat kapcsán ott is ki kell alakítani a parkolókat. A közlekedési terhek egy része 
átkerülne az újonnan kialakítandó részre.  
A Parádfürdő felől érkező gépjármű forgalommal mindenképpen csökkenne a jelenlegi 
leterheltség, javulna a közlekedés biztonsága, különösen, ha figyelembe vesszük a gyalogos 
forgalom jelenlétét is. 
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Dr. Radetzky Nagy István képviselő:  
Egyetértek, hogy bővíteni kell a parkolókat és a teret, de annyira nincs más területünk, hogy 
átgondolandó.  
 
Gáspárné Mészáros Erzsébet:  
Nyilvános WC nincs a tervben ?  
 
Mudriczki József polgármester:  
Ez a terv nem tartalmaz  nyilvános WC-t.  
 
Gáspárné Mészáros Erzsébet:  
Ennek már régen létre kellett volna jönni. A piaci árusok nem tudnak hová menni, még kezet 
mosni sem, a helypénzt azonban beszedi a polgárőrség képviselője.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Valami megoldást találunk a WC problémára.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Terv van, a jövő évi költségvetésben benne lesz.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
A főtér minden településnek a lelke, gondoljuk át.  
 
Mudriczki József polgármester:  
A mostani rossz állapotot szeretnénk elmozdítani, megszüntetni.  
 
Varró Gyula jegyző:  
Abból indultunk ki, hogy a mostani parkolási gondokat kezelni kell. Tárgyalásokat folytattunk 
az óvoda melletti terület tulajdonosokkal a terv tovább gondolása, a további fejlesztések 
kapcsán. A terület tulajdonjogának megszerzése után több mint 3,500 m2 nagyságú terület 
állhat rendelkezésre park kialakítására. 
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
A mostani rossz helyzet megoldására nagyon jó ez a terv, de én a nagyon távlati jövőn 
gondolkodtam. Ha ezt a tervet tovább lehet gondolni, akkor jó.  
 
Csortos Béláné képviselő:  
Támogatom, nagyon tetszik. A szemközti térre tervezett palóc óra terve meg van, ha arra 
kerül a sor azt felhasználhatjuk.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a javaslatban foglaltakkal.  

 
Parád Nagyközség Önkormányzatának 
44/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Darányi Ignác Terv – Új Magyarország Vidékfejlesztés, 
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valamint Vidéki Örökség megőrzése jogcímmel 
meghirdetett Falumegújítás és fejlesztés pályázat 

1. célterületén részt kíván venni.  
A pályázat megnevezése: 

Parád település központjában - helyi turisztikai 
látványossághoz kapcsolódó - zöldterület rendezés, 
parkoló kialakítás 
A képviselőtestület a nettó 100-% támogatottságú 
pályázathoz szükséges önkormányzati saját forrást a 2012. 
év költségvetésének felhalmozási célú tartalékából 
biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 
pályázati dokumentáció elkészíttetéséről és benyújtásáról 
soron kívül gondoskodjon. 

 
Dr. Nagy István alpolgármester: 
A rendőrkapitánnyal való találkozás ügye hol tart ?  
 
Mudriczki József polgármester:  
A Parád közbiztonságáról szóló anyag elkészült, de a mai ülésre nem tudott a rendőrkapitány 
eljönni. A következő képviselő-testületi ülés október 30-án lesz, egyetlen napirendi ponttal, a 
rendőrségi tájékoztatóval, beszámolóval.  
 
Csortos György képviselő:  
Hová mehetnek addig az árusok WC-re ?  
 
Mudriczki József polgármester:  
A pártok házába. Biztosítani fogjuk a bejutást.  
 
Dr. Radetzky Nagy István képviselő:  
A Toy-toy WC-k ?  
 
Varró Gyula jegyző:  
Ez is lehet megoldás. Utána kell érdeklődnünk a huzamosabb ideig történő bérleti díj 
összegének.  
 
Gáspárné Mészáros Erzsébet:  
Panaszkodnak az árusok, hogy az önkormányzat pénzt szed, de semmi nincsen biztosítva.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
A lapos és a parádfürdői buszmegálló ügye hol tart ?  
 
Mudriczki József polgármester:  
Információim szerint a lapos ABC helyére tervezett látványpékséget pénzhiány miatt nem 
csinálják meg. A parádfürdői buszmegállóra a pályázat benyújtásra került, azt befogadták.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Ha nincs más kérdés, hozzászólás megköszöni a megjelenést és bezárja az ülést.  
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kmf. 
 
 
 
 

Mudriczki József                                             Varró Gyula 
       polgármester                                                       jegyző                          

 
 
 
                            Csortos Béláné                                    Dr. Radetzky Nagy István  
                              jkv. hitelesítő                                                  jkv. hitelesítő 

 
 
 
 

Lázár Éva 
jegyzőkönyvvezető 

 


