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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Parád Nagyközség 2012. november 26-án megtartott rendkívüli képviselőtestületi 

ülésén. 
                
 
Határozat száma      Tárgy 
 
46/2012. (XI.26.)  ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0118 azonosító számú pályázathoz 5 % önerő 

biztosítása  
 
47/2012. (XI.26.)   42/2012. (X.17.) számú képviselő-testületi határozat módosítása  
 
48/2012. (XI.26.)  120.000.-Ft vissze nem térítendő támogatás a Radamed 2000. Bt részére  
 
49/2012. (XI.26.)  Recsk központi orvosi ügyelet eszközfejlesztésének, pótlásának 

támogatása 98.000.-Ft-tal. 2013. január 1. napjától központi orvosi 
ügyelet működtetéséhez való hozzájárulás 10 %-os növelése 

 
50/2012. (XI.26.)  Bognár József rendőr alezredes kinevezésének támogatása  
 
 
 
Rendeletek száma      Tárgy 
 
        ---                                        ---- 
 
 
Napirend:        
 
 

      1./  ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0118 azonosító számú pályázathoz önerő biztosítása  
 
2./ Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet Alapítványa által felajánlott támogatás 

felosztásának módosítása  
 
3./ Recsk Központi orvosi ügyelet támogatásának megtárgyalása  
 
4./ Egyebek  
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Parád Nagyközség 2012. november 26-án megtartott rendkívüli képviselőtestületi 

ülésén 
 
 
Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint  
 
 
Mudriczki József polgármester:  
Köszönti a jelenlévőket, megnyitja az ülést. Ismerteti az ülés napirendi pontját.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag egyetért a napirendi pont tartalmával  
 
 1./ Napirendi pont 
 

    ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0118 azonosító   
számú pályázathoz önerő biztosítása 

 
 
Mudriczki József polgármester:  
A Mátra Jövőjéért Turisztikai Egyesülettel közösen beadás nyert egy pályázatunk, három 
projekt lábbal. A lófuttató karám felújítása a Cifra-istállóban, a parádfürdői buszmegálló, azaz 
a hegyi sportállomás építése, illetve a kilátó megépítése a Fehérkő hegyen. A pályázat 
beadással egyidejűleg szükséges a képviselő-testülettől egy határozat, arról, hogy a 
költségvetésben a szükséges 5 % pályázati önerő a rendelkezésünkre áll. A pályázat összege 
80.157.197.-Ft. Ennek az 5 %-áról kell most nyilatkozni, hogy rendelkezésünkre áll. Az 
önkormányzat pénzügyi tartalék alapja, erre valóban megfelelő garancia.  
 
Szakács József képviselő:  
Bontásban ez, hogy jön ki ?  
 
Mudriczki József polgármester:  
1.800.000.-Ft a lófuttató karám teljes felújítása, 29.888.550.-Ft a hegyi sportállomás 
kivitelezése és 48.468.647.-Ft a kilátó megépítése.  
 
Szakács József képviselő:  
Nézzük meg a kilátó tervét.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Ez a terv már rendelkezésre állt, volt a testület előtt. Sajnos Vörösvár-tetőn nem illetve csak 
nagy nehézség árán építhető fel a kilátó, mert a terület gyakorlatilag megközelíthetetlen, pl. 
teherautó oda nem tud felmenni.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Azért sajnálom egy kicsit, hogy nem az Ilona-völgyben épül meg a kilátó, mert az oda 
tervezett projektnek a fontos része volt ez. Az a hely most kilátó nélkül marad és ez nem 
szerencsés.  
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Mudriczki József polgármester:  
A közmunkaprogram keretében a fehérkői sétautakat kitakarítjuk, rendbe tesszük, padokat 
helyezünk ki. A kilátó megközelítése egy kellemes séta eredménye lehet. 
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
46/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
- előzetes jóváhagyás alapján - a Mátra Jövője Egyesület 
tagjaként a MÁTRAVIDÉK, A TERMÉSZETES 
ÉLMÉNY MINDEN ÉVSZAKBAN című ÉMOP-
2.1.1/B-12-2012-0118 azonosító számú Turisztikai 
Attrakciók és Szolgáltatások fejlesztése c. pályázat 
résztvevője. 
A pályázati dokumentáció tartalmazza a Parádfürdő, 
Károlyi Kilátó építése, valamint a Parádfürdő Hegyi 
Sportállomás létesítése illetve Parádfürdő Cifraistálló 
Lófuttató karám felújítása alprogramokat 
A pályázat támogatási intenzitása 95 %-os 
Önkormányzatot terhelő önerő mértéke 5 % 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a pályázatban szereplő és a település közigazgatási 
területét érintő projektek (al programok) megvalósításához 
szükséges önerőt a 2012. évi költségvetésének tartaléka 
terhére biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy - 
szükség esetén - fentiekre vonatkozóan a NORDA Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. felé kötelezettségvállaló nyilatkozatot 
tegyen.  

 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
A három elemet együtt utasítják el, ha elutasítják, vagy egyenként esetleg elfogadják.  
 
Varró Gyula jegyző: 
A pályázatot a Mátra Jövőjéért Turisztikai Egyesület fogja össze, gesztorként. Ők vállalták 
ennek a pályázatnak a lebonyolítását. Több tucat alprojektből áll össze a pályázat, amit az 
egyesület tagjai javaslatai és ezzel együtt anyagi támogatása egészít ki. Arra vonatkozóan 
jelenleg még nincs információnk, hogy a pályázat elbírálásánál milyen szempontrendszerek 
fognak érvényesülni, illetve a beérkező pályázatok nagyságrendje befolyásolhatja az értékelés 
szempontrendszerét. 
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 2./ Napirendi pont 
 

Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet Alapítványa 
által felajánlott támogatás felosztásának 
módosítása 

 
Mudriczki József polgármester:  
Az elmúlt testületi ülésen tárgyaltuk a Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet Alapítványa által 
felajánlott 200.000.-Ft támogatás felosztását. Akkor arról döntöttünk, hogy a háziorvosi 
rendelő mobil ÉKG készülék beszerzéshez támogatásként kapjon 120.000 Ft-ot. A 
takarékszövetkezet erre azt válaszolta, hogy vállalkozást nem támogathat. A Parádóhutai 
fiatalok megkapták a ping-pong asztalt a hozzá való felszereléssel, az Idősek Klubja részére a 
vérnyomásmérő beszerzésre került. Kérem a testület támogatását abban, hogy a 120.000.-Ft-
os támogatást adjuk oda az óvodának. Ha már az orvosi rendelőnek ígértünk 120.000.-Ft-ot, 
EKG készülékre akkor azt adjuk oda a költségvetésünkből, a háziorvosi rendelő 
eszközfelújítására.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
A teniszpályánál szükség lenne új hálóra.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Javaslom, hogy a 120.000.-Ft-ból szerezzünk be a teniszpályára új hálót, a fennmaradó 
összeget pedig az óvoda megkapja eszközfejlesztésre.  
Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a módosító javaslattal.  
  

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
47/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 42/2012. számú határozatát, amelyben a Gyöngyös 
Mátra Takarékszövetkezet jogelődje által létrehozott 
Alapítvány részéről a településünk részére történt 200.000 
Ft összegű vissza nem térítendő támogatás felhasználására 
vonatkozott, a következők szerint módosítja: 
 
- Parádóhutai fiatalok részére, sporteszköz vásárlására 

60.000 Ft 
- Idősek Klubja részére vérnyomásmérő beszerzésre 

20.000 Ft 
- Salakos teniszpálya hálócseréjére 30.000 Ft 
- Óvodai játékok, sporteszközök pótlására 90.000 Ft 
 
A háziorvosi rendelő részére megállapított 120.000 Ft 
összegű támogatást a képviselőtestület saját forrásai 
terhére biztosítja az eü. szolgáltató részére. 
Ezzel együtt a képviselő-testület ismételten kifejezésre 
juttatja köszönetét az Alapítvány önzetlen 
segítségnyújtása elismeréseként. 
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Mudriczki József polgármester:  
Aki egyetért azzal a javaslattal, hogy az orvosi rendelőnek adjunk a költségvetésből 120.000.-
Ft-ot, a háziorvosi rendelő eszközfelújítására, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a javaslattal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
48/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Parád, Ifjúság út 6. szám alatti háziorvosi rendelő orvosi 
eszközeinek kiegészítésére a 2012. évi - saját - 
költségvetési tartaléka terhére 120.000.-Ft összegű vissza 
nem térítendő támogatást nyújt a háziorvosi szolgáltatást 
nyújtó Rademed 2000 Bt. részére. 
A támogatást a szolgáltató EKG készülék beszerzéséhez 
nyújtja. 
A támogatás átadásáról a település polgármestere soron 
kívül intézkedjen. 

 
 
 3./ Napirendi pont 
 

Recsk Központi orvosi ügyelet támogatásának 
megtárgyalása 

 
Mudriczki József polgármester:  
A múlt pénteki napon Recsken, egy közös ülésen tárgyaltunk a központi orvosi ügyelet 
dolgáról. Az előterjesztő Dr. Sófalvi Antal volt. Elhangzott, hogy a Heves Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve egy ellenőrzés során eszközcseréket 
írt elő a központi orvosi ügyeletnél, Pl.: Deffibrillátort, zacskózó sterilitást megőrző eszközt. 
Ebben kérte az önkormányzatok segítségét az ügyeletet vezető orvos. Ott akkor nem tudtunk 
erről dönteni mivel nem álltak rendelkezésre számok, hogy az eszközök mennyibe 
kerülnének.  Abban tudtunk dönteni, hogy a települések mindegyike egyenlő arányban járul 
hozzá a beszerzéshez. A Parádra eső rész 98.000.-Ft. A havi költségek terén 10 %-kal 
megemeljük a hozzájárulásunkat, ha minden önkormányzat eleget tesz ennek. Idáig 101.000.-
Ft-ot fizettünk havonta, ez most 110.000.-Ft lesz.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Abban is egyetértettek a polgármesterek, hogy a havi hozzájárulást mindenki megemeli és 
meg is fizeti a hozzájárulást ?  
 
Mudriczki József polgármester:  
Az egyeztetés során ezt mindenki elfogadta. Hat településről van szó. Minden település 10 %-
kal emeli a hozzájárulást, az eszközbeszerzéshez pedig mindenki egyenlő arányban járul 
hozzá.  
 
Szakács József képviselő:  
A parádfürdői kórház mennyivel száll be az ügyelet fenntartásába ?  
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Mudriczki József polgármester:  
A kórház duplájára emelte a hozzájárulását.  A beszámolóból ez konkrét összegben nem derül 
ki. Dr. Sófalvi Antal 20 %-os emelést határozott meg a beszámolójában, de a polgármesterek 
10 %-os emelést fogadtak el. Öt orvos jár ki a mentőszolgálattól, illetve az egri kórháztól 
ügyeletbe, azért mert itt több pénzt kapnak az ügyeletért, mint Egerben. Az nem hangzott el, 
hogy inogna az ügyeleti rendszer, vagy problémák lennének a működés körül.  
Javaslom, a 98.000.-Ft kifizetését az eszközök vásárláshoz, valamint, azt, hogy a havi 
költségek terén 10 %-kal megemeljük a hozzájárulásunkat, amennyiben minden 
önkormányzat eleget tesz ennek, aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a javaslattal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
49/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a polgármester előterjesztése alapján a Recsk székhellyel 
működő központi orvosi ügyelet eszközfejlesztését, illetve 
pótlását az ellátásban érintett többi önkormányzathoz 
hasonlóan 98.000 F összegben egyszeri, egyszeri jelleggel 
támogatja. 
Ugyancsak támogatja - 2013. január 1. napjától - a 
központi orvosi ügyelet működtetésének 10 %-os mértékű 
növelését, ha és amennyiben a feladatellátásban érintett 
önkormányzatok ezzel egységesen egyetértenek. 
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy 
az egészségügyi szolgáltatást nyújtó Mesarthim Bt 
Központi Orvosi Ügyelet 3245 Recsk, Kossuth u. 167. 
ügyvezetőjét a döntésről soronkívűl tájékoztassa. A 
támogatás átadásáról ennek megfelelően intézkedjen. 

 
 4./ Napirendi pont 
 
        Egyebek 
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
A rendőri intézkedések, falopás ügyében mi a helyzet ?  
 
Mudriczki József polgármester:  
Amit megbeszéltünk Bognár úrral, a folyamat elindult. A Cifra-istállótól két autó lefoglalt 
tüzifa elszállításra került az intézményekhez.  
 
Szakács József képviselő:  
Hívjuk meg Bognár urat januárban és kérdezzük meg, hogy a megbeszélt dolgokban hol 
tartanak ?  
 
Mudriczki József polgármester:  
Bognár József úr 20 éve van a rendőrségnél, munkáját mindig magas színvonalon végezte.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Jelenleg tényekről nem tudunk semmit. Tudnunk kellene mi történt a testületi ülés óta.  
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Mudriczki József polgármester:  
Erről a körzeti megbízott tudna beszámolni.  
 
Varró Gyula jegyző:  
Azt elmondhatom, hogy a lovak ügyében érezhetően más a hozzáállás. Újabb és újabb 
eljárások vannak folyamatban.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Új rendőrkapitánya van Heves Megyének Czinege László r. ezredes személyében.  
Ezzel egyidejűleg a városi rendőrkapitány személyében is változás áll be. 
 
Varró Gyula jegyző: 
Az eddigi megbízott Városi rendőrkapitány Bognár József. Az ő megbízatása 2012. 
szeptember 16-tól ideiglenes volt. Czinege Úr, írásban megkereste a települési 
önkormányzatokat, hogy a szándéka szerint új városi rendőrkapitányt szeretne kinevezni 
Bognár József személyében. A kinevezésez a települési önkormányzatok véleménye 
szükséges.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki támogatja Bognár József r. alezredes Egri Rendőrkapitányság mb. kapitányságvezető, 
kapitányság vezetővé való kinevezését, kérem kézfelnyújtással jelezze.    
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatja Bognár József kinevezését.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
50/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete, a Heves Megyei Rendőrfőkapitány 
előterjesztésével egyetért és támogatja Bognár József 
rendőr alezredes kinevezését az Egri Rendőrkapitányság 
élére. 
A testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a támogató 
döntésről Czinege László rendőr ezredes urat megyénk 
rendőrfőkapitányát soron kívül tájékoztassa. 

 
Csortos Béláné képviselő:  
Ismerteti a Parádon megrendezésre kerülő adventi programokat.  
 
Szakács József képviselő:  
Lehet, hogy egyeztetek időpontot az Émász vezetőinél, hogyan lehetne a Peres felé, olcsón 
közvilágítás. Megvan az oszlop meg a vezeték, csak a lámpát kellene rárakni.  
 
Mudriczki József polgármester:  
A múlt héten néztük végig ezt a vonalat. A volt strandparkolótól nem ég három kandelláber, 
földkábelt kell cserélni. Ennek a felújítására kértünk árajánlatot és együttműködünk a 
kórházhal. Ha ez megvalósul, akkor a Peres útig el lehet menni kivilágított sétaúton.  
 
Varró Gyula jegyző:  
Ha a kórház hajlandó 260.000.-Ft-ot áldozni a közbiztonságára, akkor úgy fölvállaltuk, hogy a 
közmunkásokkal 140 méter hosszan 60 cm mélyen kiássák az árkot a kandelláberek között és 
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akkor csak a kábelt, és a kandelláberek javítását kell kifizetni. Ha a másik hármat is 
megcsináltatná a kórház, akkor az állatkert fölötti út is meg lenne világítva.  
 
Ezen kívül két új oszlop a Freskói följáróba kerülne, két darab 36 W-os lámpával, az ÉMÁSZ 
szabvány szerinti közvilágítás 328.000 Ft + Áfa összegű kiadást jelentene.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Ha nincs más kérdés, hozzászólás megköszönöm a megjelenést és bezárom az ülést.  

 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

Mudriczki József                                             Varró Gyula 
       polgármester                                                       jegyző                          

 
 
 
 
 
                            Csortos Béláné                                             Kucsera György 
                              jkv. hitelesítő                                                  jkv. hitelesítő 

 
 
 
 
 
 

Lázár Éva 
jegyzőkönyvvezető 

 


