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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Parád Nagyközség 2012. december 10-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 sorrendiségével és  
tartalmával.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Beszámoló az elmúlt képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról: 
- tankerületi egyeztetések folyamatban vannak – Pétervásárai tankerület vezetője Barcziné 

Horváth Márta akivel személyes tárgyalást folytattunk az intézmények jövőjéről,  
- vízelvezetés IV. üteme elkezdődött – Kossuth úti szakasz bizonyos részeinek burkolásával  
- november 28-án Belügyminisztériumban tájékoztatást hallgattunk meg – közös 

önkormányzatok kialakításáról, tankerületekről, start munkaprogramról 
- 29-én Egri Városi Bíróságon tárgyaláson vettünk részt Széll Péter ellen folytatott 

szabálysértési perben 
- 29-én 2013 évi Start Közmunkaprogram tárgyalása történt Pétervásárán – indulás 65 fővel, 

75 millió Ft összegben – pályázatunk befogadásra került 
- ÉRV Zrt. részéről mérnökök aktualizálták a Károlyi M. úti és Cser dűlői szennyvíz 

nyomóvezeték tervfelújításáról, helyszíni bejárás volt ez ügyben 
- 30-án megtartottuk a hagyományőrző estet a közösségi házban 
- folyamatosan dolgozunk Bodony-Parád közös polgármesteri hivatal létrehozásán  
- a Mikulás este jól sikerült, hangulatos volt sok résztvevővel 
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Nagyon lassan haladnak az árokburkolással. Mi ennek az oka ? Úgy volt, hogy december 31-
ig befejezik az egészet.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Úgy szerettük volna, amennyiben a támogatási szerződést és az állami hozzájárulásokat 
időben megkapjuk. Elég későn tudtuk a munkaterületet átadni. A vállalkozási szerződés úgy 
szól, hogy 2013. év végéig kell befejezniük a munkákat. Jelentősebb haladás a Köves-patak 
medrében van. Ott a betonozási munkák túlnyomó része megtörtént.  
 
 1./ Napirendi pont 
 

    Parád Nagyközség I.-III. negyedéves 
költségvetési beszámolójának megtárgyalása       
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Mudriczki József polgármester:  
A pénzügyi teljesítéseink a háromnegyed évnek megfelelően alakulnak. A Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalta a beszámolót. Alpolgármester úrnak voltak kérdései ezekre Sándor Miklósné 
pénzügyi főtanácsos válaszol.  
 
Sándor Miklósné pénzügyi főtanácsos:  
A bevételek körében az egyéb működési célú bevétel 2.324 e Ft összetevői ?  
- 714 e Ft az iskola részére útravaló ösztöndíj  
- 300 e Ft - támogatás az egyik osztálynak osztálykiránduláshoz  
- 620 e Ft iskolatej támogatás  
- 690 e Ft az eseti gyermekvédelmi támogatásra átvett pénzeszköz 
 
A 34 millió Ft hitel milyen időszakot ölelt föl ?  
A hitel nagy része január 20. és március 05. között került felvételre. Jellemzően 2 és 5 nap 
közötti időtartamban, mert addigra mindig visszafizettük a hitelt, minimális kamat kiadása 
volt.  
 
Az iskola bár összességében jó, a két művészeti szakfeladaton magas a teljesítés.  
Mind a kettőnél a dologi kiadások jók, a személyi kiadásnál van elcsúszás. A zeneoktatásnál a 
tervezés során, a zenei vonalon lévő igazgató helyettest az iskola iránymutatása alapján az 
iskola szakfeladatra terveztük, viszont a kiadásai itt kerültek elszámolásra. A táncművészetnél 
pedig szintén az iskola igénylése alapján nem terveztünk túlóra díjat, mégis merült fel túlóra 
díj. Viszont az intézmény összes személyi kiadása tekintetésben 73,8 %-os a teljesítés, mert 
az intézmény kiadásai összességében nincs túlteljesítve. 
 
A közművelődési feladatok túlteljesítése ?  
Ott az volt a túlteljesítés oka, hogy a testvérvárosi kapcsolatok keretében a Hubert Busch úr 
temetésén résztvevő küldöttség útiköltsége merült fel nem várt kiadásként. Az egyéb 
anyagbeszerzések tekintetében fáklya, zászló, a bükkszéki főzőverseny kiadásai, a 
pünkösdölő kiadásai merültek fel. Az egyéb üzemeltetési kiadás, ami szintén a tervezettet 
meghaladta, ebben a Parádi Mozaik, a pünkösdölővel kapcsolatos egyéb kiadások, illetve a 
weboldal karbantartás okozta. Ez a weboldal karbantartás szintén nem volt tervezve. 196 e Ft 
könyvelésénél én tévedtem, mert a korábbi években a parádóhutai klub közműdíjait mindig 
ezen a közművelődési szakfeladaton számoltuk el. Az idei évtől a támogatások címszóba 
terveztük. Ezt javítani fogom a könyvelésben.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Köszönöm a kielégítő választ.  
 
Szakács József képviselő:  
Elmondhatjuk, hogy az I.-III. negyedév megfelelően az elvárásnak megfelelően alakúlt, mivel 
85,7 %-ban teljesültek a bevételek. Hitelt azért kellett felvennünk, mert utófinanszírozottak a 
beruházások utólag kaptuk meg a pénzt, és összességében 1-1,5 hónapot kellett hiteleznünk.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
A bizottsági ülésen szó volt arról, hogy nem teljesül a társközségektől átvett közoktatás 
fenntartási hozzájárulás.  
 
Szakács József képviselő:  
Csak ebben az évben van lehetőségünk inkasszálásra, vagy átmehet a jövő évre is ?  
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Varró Gyula jegyző:  
Átmehet a jövő évre is. Az egyik határozati javaslat erre vonatkozóan tartalmaz is konkrét 
utalást. A társulás megszüntetésére és a pénzügyi elszámolásra tettünk javaslatot.  
 
Szakács József képviselő:  
Az iskola, óvoda, polgármesteri hivatal, önkormányzat kiadásai 70-75% között vannak. 
Minden intézményre vonatkozóan elmondhatjuk, hogy több volt a bevétel, mint a kiadás.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki elfogadja az I.-III. negyedéves költségvetési beszámolót, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a beszámolót.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
51/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az önkormányzat 2012. I.-III. negyedévi gazdálkodásáról 
készített írásos beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel 
együtt elfogadja.  

 
 
 2./ Napirendi pont 
 
 Parád Nagyközség 2013. évi költségvetési 

koncepciójának megtárgyalása  
 
Mudriczki József polgármester:  
Törvényi kötelezettségünknek megfelelően elkészítettük a 2013. évre vonatkozó költségvetési 
koncepciót. Azokat az információkat, amiket ismerünk, egy táblázatba foglalva gyűjtöttük 
össze. Amiket nem, azokat nem tudtuk leírni. Az a feladatunk, hogy jól gazdálkodjunk. A 
törvény biztosítana nekünk új adónemek alkalmazására lehetőséget, de nem kívánunk ezzel a 
lehetőségünkkel élni. Sem az iparűzési adót, sem az idegenforgalmi adót nem kívánjuk 
emelni. A közműszolgáltatókat érintő 125.-Ft/m nagyságú adó beszedése a NAV-ra hárul 
majd. A mostani évhez viszonyítva a 2013. éves költségvetésünket csökkenti majd az iskola 
működtetésének összes kiadása, a járások kialakításával kapcsolatos létszámcsökkentés, a 
2013 év szeptemberétől prognosztizálható óvodai gyermeklétszám csökkenés. Növelhetné a 
költségvetés bevételeit a több éve változatlan étkezési normák és az ehhez kapcsolódó térítési 
díjak 15%-os emelése, lakbérek, területhasználati díjak 10%-os emelése. Új alapokra 
helyezendő társulási megállapodások, gyermekszállítás ezek, amik még nincsenek 
kirajzolódva erről kell a napokban beszélnünk, döntenünk. A tankerülettel történő egyeztetés 
folyamatos, rendszeres. A Bodony községgel közös polgármesteri hivatal létrehozására az 
egyeztetések folyamatosan zajlanak. Megállapodás aláírása még nem történt meg. Igyekszünk 
úgy gazdálkodni mint eddig, hogy hitelt ne kelljen felvennünk, illetve a beadott 
pályázatokhoz az önerőt tudjuk biztosítani, beruházásainkat tudjuk kivitelezni.  
Aki elfogadja a 2013 évi költségvetési koncepciót, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a koncepciót.  
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Parád Nagyközség Önkormányzatának 
52/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzata megtárgyalta a 2013. 
évi költségvetési koncepciót. Az abban foglaltakkal 
egyetért.  
A képviselő-testületet az a cél vezérli, hogy az itt élők 
terhei ne növekedjenek tovább, ezért a helyi adót nem 
tervez emelni. Térítési díjat, és a lakbért 15 %-kal tervezi 
megemelni.  
A tényleges költségvetés összeállítása során az előző évek 
gyakorlatához hasonlóan törekedni kell a pénzeszközök 
ésszerű, takarékos felhasználására, az esedékes bevételek 
teljes körű beszedésére.  

 
 3./ Napirendi pont 
 
 Hátrányos Helyzetű Tanuló támogatása az Arany 

János Tehetséggondozó Programban 
 
Mudriczki József polgármester:  
Önkormányzatunk már több éve részt vesz ebben a programban. A tavalyi évben nem volt az 
iskola részéről ajánlott tanuló. Az idén Jónás Levente Balázst ajánlotta az iskola, illetve a 
Családsegítő Szolgálat. A tanuló a Szilágyi Erzsébet gimnáziumhoz adja be felvételi kérelmét. 
A gimnázium részt vesz ebben a tehetséggondozó programban. Többféle képen dönthet a 
testület. Nagyon sok önkormányzat csak elvi támogatást nyújt, de van önkormányzat, aki 
pénzügyi támogatást is nyújt a tanuló részére. Öt évig járhat a tanuló az iskolába. Az 
előzőekben is volt olyan diák, akit támogattunk, majd otthagyta az iskolát. A szülőknek vissza 
kellett fizetniük a támogatást. Ezért azt javaslom, hogy mindig egy évre döntsünk a 
támogatásról. A 2013/2014-es tanévre havi 5.000.-Ft-ot javaslok támogatásként megítélni 
Jónás Levente Balázsnak.  
Aki egyetért a javaslattal kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a javaslattal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
53/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 
János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.  
Támogatja, hogy Jónás Levente Balázs (szül: Eger, 1998. 
07. 10. an: Almádi Mária) 3240 Parád, Sziget utca 64. 
nyolcadik évfolyamos tanuló Parád település 
képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű 
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák 
számára a 2013/2014-es tanév idejére (10 hónapra) 5.000.-
Ft havi ösztöndíjat nyújt.  
A képviselő-testület ennek fedezetét a település 
költségvetésében biztosítja.  
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Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal 
együtt – határidőre a tanuló által az első helyen 
kiválasztott iskola részére küldje meg.  
 
 
Határidő: 2010. december 10.  
Felelős: polgármester 

 
 4./ Napirendi pont 
 
 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulója „A” típusú 
pályázatainak elbírálása  

 
Mudriczki József polgármester:  
Önkormányzatunk ebben a programban is évről évre részt vesz, támogatja azokat a 
felsőoktatási intézményben tanuló parádi diákokat, akik szociális helyzetük alapján kérik ezt a 
támogatást, változó mértékben. Mindig a Szociális és Egészségügyi Bizottság ajánlása alapján 
hozzuk meg döntésünket. A kiküldött táblázat tartalmazza a bizottság javaslatát a 
támogatások mértékére vonatkozóan.  
 
Kucsera György képviselő:  
600 e Ft áll a bizottság rendelkezésére, ennyit oszthattunk szét. Nagy különbségeket nem 
tettünk a támogatások között. Két tanulót emeltünk ki.   
 
Mudriczki József polgármester:  
A tíz tanuló közül a legkevésbé támogatottak 5.000.-Ft-ot, a legjobban támogatottak 8.000.-
Ft-ot kapnak. Aki egyetért a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatával kérem, 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a javaslattal.   
 
Parád Nagyközség Önkormányzatának 
54/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatást 
Ösztönző Pályázatra benyújtott hallgatói pályázatokat megvizsgálva a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság javaslatával egyetért, azt változtatás nélkül jóváhagyja. 
 

„A” típusú 
 

név cím Szoc.biz. 
Javaslata 

Ft 

Testület 
döntése 

Ft 
Kakuk Dávid Hársfa u. 37. 8.000.- 8.000.- 

Szakács Enikő Kossuth út 33. 5.000.- 5.000.- 

Boros Attila Hársfa u. 52. 5.000.- 5.000.- 

Szabó Marietta Mohos u. 15. 5.000.- 5.000.- 

Rauch Mercédesz Kékesi út 20. 5.000.- 5.000.- 
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Rauch Ramóna Kékesi út 20. 5.000.- 5.000.- 

Tóth Eszter Sziget u.70. 5.000.- 5.000.- 

Kámán Dávid Sziget u. 78. 7.000.- 7.000.- 

Rudicska Mária Ifjúság u. 1. 5.000.- 5.000.- 

Csortos Eszter Ifjúgás u. 18. 8.000.- 8.000.- 

Összesen Ft/hó  58.000.- 58.000.- 

 
 
 5./ Napirendi pont 
 
 Egyebek  
 
Mudriczki József polgármester:  
A parlament úgy döntött, hogy a helyi állattartási rendeletek helyébe egységes országos 
szabályozás lép. Ezért a hatályban lévő állattartási rendeletünket hatályon kívül kell 
helyeznünk.   
 
Kucsera György képviselő:  
Azt ne felejtsük el, hogy az önkormányzati törvényben leírtak ezután is érvényben legyenek. 
A környezetünkben élőket ne zavarjuk az állattartással.  
 
Varró Gyula jegyző:  
Természetesen ez továbbra is szabályozva van az 1959. évi IV. Tv.-ben, a Polgári 
törvénykönyvben, annak is a birtokvédelemre vonatkozó szabályai rendezik ezt a kérdést. 
2012. október 1-jétől az önkormányzatoknak ilyen fajta helyi szabályozási jogosultsága 
megszűnt. Ennek helyébe a törvény lép, amely úgy rendelkezik, hogy bárhol, bármennyi 
haszonállat szabadon tartható ha és amennyiben ezzel a környezetét nem zavarja. Az 
Alkotmánybíróságnak van ezzel kapcsolatban ugyancsak egy döntése, az pedig a kedvtelésből 
tartott állatokra vonatkozik mindkettő lényege, hogy a helyi szintű szabályozással ezen 
tevékenységek nem korlátozhatók.   
 
Szakács József képviselő:  
A törvény lazább lett, mint a helyi szabályozás. Üdülőhelyen is lehet haszonállatot tartani ?  
 
Varró Gyula jegyző:  
Igen, ha ezzel a szomszédait nem zavarja a gazda. 
 
Dr. Radetzky Nagy István képviselő érkezett 
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki egyetért a rendelet visszavonásával kérem, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a rendelet visszavonásával.  
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Parád Nagyközség Önkormányzatának 
8/2012. (XII. 11.) rendelete 

Az állattartás helyi szabályozásáról szóló 
önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésére 

    
A rendelet hatálya 

 
1. § 

 
A rendelet hatálya Parád közigazgatási területére terjed ki. 

 
2. § 

 
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az állattartás helyi szabályozásairól szóló 2/2004. 
(II. 17.) rendelete hatályát veszti, tekintettel arra, hogy mezőgazdasági haszonállat tartása 
önkormányzati rendeletben nem korlátozható, továbbá a kedvtelésből tartott állatok tartásának 
részletszabályaira, a kutya- és macskatenyésztés engedélyezésére vonatkozóan az 
önkormányzat nem határozhat meg helyi szabályokat. 
 

Záró rendelkezések 
 

3. § 
 

/1/ E rendelet 2012. december 11. napján lép hatályba, de rendelkezéseit az élelmiszerláncról 
és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI törvény módosításáról szóló 2012. évi XVIII 
törvény 5. § alapján 2012. október 1 napjától kell alkalmazni. 
/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző – az SZMSZ-ben meghatározott módon – gondoskodik. 
 
Mudriczki József polgármester:  
Az iskola további működéséről, a tankerület és az önkormányzat között kötendő 
megállapodásról. Pénteken került kiküldésre a testületi anyag, hétfőn jelezték felénk, hogy az 
1./ és a 7./ oldalt ki kell cserélni, mert nem volt a szöveg megfelelő. Ez került most kiosztásra 
a képviselők részére. Kérem, cserélje ki mindenki az érintett oldalakat. Mindenre kiterjedő a 
megállapodás. Sok bizonytalanságot nem tartalmaz, de még mindig van olyan, amire nem 
tudunk magyarázatot adni. Várjuk a tankerülettől, és az államtól a segítséget hozzá.  
 
Varró Gyula jegyző:  
A 15 kötelező mellékletet nem csatoltuk a megállapodás tervezethez, mivel ezek közül 
bennünket 4 melléklet érint az összes többi a mi iskolánkra nem vonatkozik. Ezeket a 
mellékleteket az intézmény állította össze. Ezek az intézményben foglalkoztatottak létszám 
adatai személyre bontva, az intézményre vonatkozó leltár, az intézményre vonatkozó 
szerződések adatai. Elsősorban a megállapodásban rögzített elveket kell a testületnek 
elfogadni. Az intézményben föllelhető eszközöket illetve az oktatáshoz kapcsolódó 
személyeket át kell adnunk. Ami a vita tárgya lehet az, hogy az iskola része tornatermestől, 
könyvtárastól átadásra kerül 100 %-osan. Ellenben a Közösségi Ház tekintetében nem 
egyértelmű a dolog. Mi a javaslatunkban azt fogalmaztuk meg, hogy a tetőtéri, az emeleti 
szint, ami szinte csak oktatási célokat szolgál, az kerüljön átadásra. A köztes szint, ahol 
raktárhelyiségek találhatók, illetve a színpad mögötti balett terem ugyancsak kerüljön még 
átadásra. Az ezen kívüli, a földszinten található helyiségek és a melegítőkonyha az ami nem 
kerül átadásra az állam részére, mert az továbbra is önkormányzati üzemeltetésben marad. A 
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konyhát eleve nem veszi át az állam, mert az nem tartozik a kötelezően ellátandó állami 
feladatok közé. A földszinti rész közös használatba kerüljön. A külön kötendő 
megállapodásban az IKSZT működésére vonatkozóan feltételeket rendezzük. Ennek a 
költségviselése is sarkalatos kérdés lesz, tekintettel arra, hogy jelenleg a közüzemi költségek 
egybe számítódnak, meg kell állapodnunk ennek a formájában, mértékében, a fizetés 
módjában. Az iskolai gyerekszállítás is egy nyitott kérdés. Az általunk összeállított 
javaslatban azt mondtuk, hogy ennek reálisan kettő hónap kell. Ők erre sokkal szűkebb 
határidőt jelöltek meg, ők december 31-ig meg szeretnének állapodni az önkormányzatokkal. 
Az IKSZT pályázat kapcsán nekünk még van egy négy éves fenntartási kötelezettségünk. 
Ennek a metódusában is meg kell állapodnunk. Erre január végi időpontot jelölt meg a másik 
fél.   
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Ki az a másik fél ?  
 
Varró Gyula jegyző:  
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, ennek vannak területi szervei pl. a Pétervásárai 
tankerülethez tartozunk mi. Ennek a vezetője a Barcziné Horváth Márta, aki az állam 
képviseletében az aláírója lesz a megállapodásnak. Azt szeretné a KIK, hogy december 15-ig 
az országban az összes ilyen iskola átadása megtörténne.   
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Mi lesz a függő kérdésekkel ?  
 
Varró Gyula jegyző:  
Számomra nyitott kérdés a könyvtár dolga is, mivel községi könyvtárként is funkcionál.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Aláírunk egy megállapodást, de hol szerepeltetjük az aggályainkat ?  
 
Varró Gyula jegyző:  
A megállapodás 6-7./ oldalán, négy pontban van összefoglalva, hogy mi az, amire külön 
megállapodást kívánunk kötni.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
A tulajdonjogot nem érinti az átvétel. De vajon érinti-e a felújítási, beruházási 
kötelezettségeket ?  
 
Varró Gyula jegyző:  
A tulajdonost leginkább ez fogja érinteni.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Bodony szintén megtette nyilatkozatát, hogy nem kíván az iskolát működtetni. Parádsasvár 
megkeresésükre nem válaszolt. Nekünk még testületi határozatot kell hozni a közösen, 
társulásban működtetett általános iskola és művészeti oktatás jövő évi megszüntetéséről. A 
tankerület vezetőjével is a tárgyalás része lesz, hogy Parádsasvár egyáltalán nem partner 
ezekben a dolgokban.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Hogy áll most a busz tulajdonátvétele ?  
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Mudriczki József polgármester:  
A busz forgalmi engedélyében a Pétervásárai Kistérségi Társulás szerepel tulajdonosként. Mi 
üzemben tartói vagyunk a busznak. A busz pályázati úton lett beszerezve annak idején, a 
pályázathoz az önerőt Parád Nagyközség Önkormányzata biztosította. Szeretnénk a busz 
tulajdonjogát megszerezni. Egyelőre, az a legfontosabb, hogy ki fizeti a busz üzemeltetésének 
költségeit.  
 
Szakács József képviselő:  
Az a lényeg, hogy a gyerekek szállítása meglegyen. Nem baj ha nem mi vagyunk a 
tulajdonosok.  
 
Varró Gyula jegyző:  
A busznál az okozza többek között a problémát, hogy nem csak iskolás, hanem óvodás 
gyerekeket is szállít. Egyik feladatunk a KIK-kel való egyeztetés az iskolás gyerekek 
szállításának a költségviselésére vonatkozóan, másik pedig az ovisok ügye, Bodony és 
Parádsasvárral erről is meg kell állapodnunk. Eddig a busz költsége könnyen kezelhető volt, 
mert az állam finanszírozta mindezt. Most viszont az óvodás gyerekszállításnál állami 
normatíva erre valószínűleg nem lesz. E tekintetben nekünk kell megállapodnunk. A 
kistérségi társulás ugyan nem szűnik meg, de most már ők sem fognak elegendő támogatást 
kapni az államtól. Igazából úgy működne a többcélú kistérségi társulás, hogyha az érintett 
önkormányzatok az eddiginél lényegesen nagyobb összeggel finanszíroznák.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Az önkormányzatok lenyilatkozták, hogy csak a tagdíjat tudják fizetni, többet nem.  
 
Varró Gyula jegyző:  
Míg a társulásnak van vagyona, valameddig tud működni. Ha nem lesz elegendő finanszírozás 
előbb utóbb, a vagyonhoz hozzáfognak nyúlni és ami mozdítható és eladható azt el fogja adni. 
Ezért szándékozunk a busz tulajdonjogát megszerezni.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Ez az iskolai megállapodás szerdán, a bodonyi és parádsasvári önkormányzat döntésével 
együtt a tankerület elé kerül.  
 
Varró Gyula jegyző:  
Ennek az a lényege, hogy mivel eddig társulásban működött eddig az iskola, erről a kérdésről 
is a három önkormányzatnak együttes döntést kellett hozni.    
 
Mudriczki József polgármester:  
Két határozati javaslat került kiküldésre. Aki egyetért az iskola alapító okiratának 
módosításával, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért az alapító okirat módosításával.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
55/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény és ennek 
végrehajtására, a köznevelési feladatot ellátó egyes 
önkormányzati fenntartású intézmények állami 
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fenntartásba vételéről rendelkező 2012. évi CLXXXVIII 
Törvény 2. § alapján a Fáy András Általános Iskola és 
Alapfokú Művészoktatási Intézmény alapító okiratát oly 
módon módosítja, hogy a többcélú önkormányzati 
intézmény 2013. január 1-jei hatállyal állami köznevelési 
feladatot nem lát el. 

 
Mudriczki József polgármester:  
A határozati javaslatban foglaltakról beszéltünk. Aki egyetért az abban foglaltakkal kérem, 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
56/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a Fáy András Általános iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény fenntartásában részt vevő 
intézményfenntartó társulási tag az alábbi döntést hozza: 
A testület felhatalmazza Parád Nagyközség polgármesterét, 
mint a társulás gesztor önkormányzatának vezetőjét, hogy az 
intézményfenntartó társulás nevében, a köznevelési 
intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő 
intézmény átadás átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó 
létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó 
vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló 
megállapodást a társulásban résztvevő önkormányzatok 
nevében eljárva aláírja. 
 
Ezzel egyidejűleg az oktatási, nevelési intézmény 
működtetésére Parád Bodony és Parádsasvár települések 
önkormányzatai által létrehozott Iskolai Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás-t 2012. december 31 napjával - 
közös megegyezéssel - megszűntetik. Erről a társulásban 
érintett képviselő-testületek minősített többségű döntéssel 
rendelkeztek. 
 
A többcélú intézménynél köznevelési feladatokhoz nem 
kapcsolódó munkakörben foglalkoztatott 2 fő munkavállaló 
tovább foglalkoztatásáról 2013. január 1. napjától Parád 
Nagyközség Önkormányzata változatlan alkalmazási 
feltételekkel gondoskodik. 
 
A társulásban részt vevő önkormányzatok között a Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás működtetése kapcsán, a pénzügyi 
elszámolásra 2013. február 28. napjáig kerül sor. 
A testület felhívja a gesztor település polgármesterét, hogy a 
döntésről az érintett szervezetek képviselőit soron kívül 
tájékoztassa. 
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MEGÁLLAPODÁS 
a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-

átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó  létszám átadásról, valamint a 
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról 

amely létrejött egyrészről   

Közoktatási Intézmény Fenntartó Társulás neve:  
Parád Bodony Parádsasvár Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
képviseli: Mudriczki József gesztor önkormányzat polgármestere 
valamint az átadandó ingatlan tekintetében 
Adott önkormányzat: Nagyközségi Önkormányzat Parád 
képviseli: Mudriczki József polgármester 
törzsszáma: 729215 
adóigazgatási azonosító száma: 15729215-2-10 
bankszámlaszáma: 62000150-11026699 
statisztikai számjele: 15729215.8411.321.10 
mint átadó (a továbbiakban: Átadó), valamint a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
képviseli: Barcziné Horváth Márta tankerületi igazgató 
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-1-41 
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000 
ÁHT azonosítója: 335262 
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01 
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő) – a továbbiakban együtt: „Felek” – között az alulírott 
napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

I. 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. 
rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában 
fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési 
intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal 
Átvevőt jelölte ki. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (1) bekezdése 
alapján 2013. január 1-jétől az Átvevő fenntartásába kerülő köznevelési feladatot ellátó 
intézményekkel kapcsolatos fenntartói, működtetői, valamint egyes irányító jogokat és 
kötelezettségeket Átvevő veszi át.  
A megállapodás célja a köznevelési intézmények fenntartói joga átadás-átvételéhez 
kapcsolódó eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása, az átvételre kerülő 
intézmények köznevelési feladatai ellátásának biztosítása érdekében, a korábban e feladatok 
ellátását szolgáló vagyonelemek, tárgyi eszközök megosztásához, Átvevő ingyenes 
használatába/vagyonkezelésébe adásához, a foglalkoztatottak, illetve létszám átadás-
átvételéhez, a jogok és kötelezettségek meghatározásához, megosztásához szükséges keretek 
biztosítása. E célok megvalósítása érdekében Felek a köznevelési feladatot ellátó egyes 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 2012. évi CLXXXVIII. 
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törvény (a továbbiakban: Törvény) 13.§ (2) a) pontja alapján az alábbiak szerint állapodnak 
meg. 

II. 

A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI 

1. Az átvételre kerülő köznevelési intézmény jogutódja az oktatásért felelős miniszter 
irányítása alatt álló Átvevő, amely önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szervként gyakorolja az átvételre kerülő intézmények felett a jogszabályban meghatározott  
fenntartói, irányítói jogokat. Az intézmény működtetésével kapcsolatos jogviszonyba  
2013. január 1-jétől Átvevő lép. 

2. Az intézmény átadás-átvételéhez kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a jogutódlásra a 
Törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási  
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók. 

III. 

A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

1. Az Átadó által fenntartott köznevelési intézmény fenntartásához, működtetéséhez illetve a 
feladatellátásához kapcsolódó foglalkoztatottak, a jogok és kötelezettségek átadás-
átvételéhez, valamint az átadó tulajdonában álló, az intézmény elhelyezését, valamint a 
fenntartásához, működtetéséhez szükséges ingó- és ingatlan vagyonelemekre Átvevő 
javára történő ingyenes vagyonkezelői jog alapításához kapcsolódó főbb feladatok, a 
Felek jogainak és kötelezettségeinek a meghatározása. 

2. Átadó átadja Átvevő részére a Törvény alapján állami fenntartásba kerülő intézményt, 
valamint ahhoz kapcsolódóan 

a) a rendelkezésére álló, a köznevelési intézmények működését biztosító alapító, létesítő 
okiratok, szabályzatok, hatósági engedélyek eredeti, annak hiányában hitelesített 
példányát; 

b) az intézményben használt bélyegzők nyilvántartását; 

c) az eszköz- és vagyonleltárról (ingatlanok jegyzéke figyelemmel azok terheire, ingó 
vagyon és egyéb vagyonelemek összesített kimutatása), a vagyoni értékű jogról és az 
adósságállományról szóló dokumentumokat; 

d) az átadásra kerülő köznevelési intézmény 2012. évi költségvetéséről, valamint a 2012. 
évi költségvetés végrehajtásáról szóló évközi és éves beszámolókról szóló 
dokumentumokat; 

e) az átadás-átvétel napján hatályos, illetve később hatályba lépő, harmadik személlyel 
szemben fennálló, adott esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de 
érvényesíthető bármilyen jogosultságról, igényről, a vitatott, per vagy más 
vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésről, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és 
annak indokairól szóló dokumentumokat, illetve tájékoztatást, külön kiemelve az 
európai uniós programokkal kapcsolatos vitás kérdéseket; 
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f) Átadó által tett, a köznevelési intézményre háruló, az átadás-átvétel napján hatályos, 
illetve ezt követően hatályba lépő kötelezettségvállalásokról és az egyéb 
kötelezettséget alapító intézkedésekről szóló tételes és szükséges magyarázatokkal 
ellátott kimutatásokat; 

g) az átadásra kerülő köznevelési intézményhez kapcsolódó hazai és Európai Uniós 
társfinanszírozású projekteket, a projektek (a továbbiakban: projekt) helyzetéről szóló 
dokumentumokat; 

h) Tájékoztatást a köznevelési intézmény tevékenységéhez kapcsolódó, vagy azt 
elősegítő alapítványokról (alapítvány neve, célja, kuratórium tagjai, elérhetőségek). 

3. Átadó a Törvényben meghatározott, a köznevelési intézménnyel kapcsolatos fenntartói, 
működtetői joggyakorlás teljes körű ellátásának biztosítására 0 foglalkoztatottat Átvevő 
részére átad. Átadó átadja továbbá Átvevő részére,1. sz.  melléklet szerint. 

4. Átadó a tulajdonát képező, a köznevelési intézmény szakmai feladatellátásához szükséges, 
illetve az Átvevő fenntartói joggyakorlásához, az átadásra kerülő szakmai és funkcionális 
létszám munkafeltételeit biztosító informatikai, multifunkcionális és tárgyi eszközökre, 
valamint gépjárművekre Átvevő részére ingyenes vagyonkezelői jogot biztosít.  

5. Átadó a tulajdonát képező, az átvételre kerülő köznevelési intézmények elhelyezését, 
szakmai feladatellátását biztosító ingatlanokra Átvevő részére vagyonkezelői jogot 
biztosít. 

IV. 

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA 

A Megállapodás rögzíti az átadásra kerülő köznevelési intézmények teljes körét, a feladatok, a 
létszám átadás-átvételének és a vagyon vagyonkezelésbe adásának személyi, tárgyi, dologi 
feltételeit, valamint rendelkezik a Megállapodás aláírását követően az átadásig keletkező 
jogokról és kötelezettségekről.  

a) A köznevelési feladatot ellátó intézmény átadása*  

1. Az átadásra kerülő köznevelési intézmény: 

Fenntartásra és működtetésre átadásra kerülő köznevelési intézmény:  

sorszá
m 

OM azonosító Intézmény neve Intézmény székhelye 

1 031517 Fáy András Általános iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 

3240 Parád, Kossuth 
Lajos u. 123. 

2. Köznevelési intézményenként, a megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékletek 
felhasználásával rögzíteni kell: 

a) Az intézményi feladatellátás helyét, amely során ki kell térni arra, hogy az intézmény 
elhelyezésére szolgáló ingatlannak ki a tulajdonosa (Átadó tulajdona, más 
önkormányzat tulajdona, más (jogi) személy, állami tulajdon), az ingatlanon milyen 
jogok és kötelezettségek szerepelnek (használati kötelmek, perfeljegyzések, fenntartási 



 15 

kötelezettségek, a projekt támogatáshoz kapcsolódó fenntartási kötelezettség), 
feltüntetve a támogatásból megvalósuló projekt által érintett ingatlanokat (a 
támogatást nyújtó és a projektszám feltüntetésével).  

b) Az intézmény 2012. évi normatív támogatás igénylésére, módosítására, lemondására 
vonatkozó adatokat, összegszerűen részletezve. 

c) Az intézmény fenntartásával, működtetésével kapcsolatos, az átadás-átvétel napján 
hatályos szerződésállományt, ezen belül a szerződés típusát a megállapodás 11. 
mellékletében rögzített bontás szerint, valamint az intézményhez kapcsolódó azon 
szerződéseket, megállapodásokat is, amelyek pénzügyi és/vagy jogi kötelezettséget és 
jogot keletkeztethetnek.  

d) Az intézményre vonatkozó követelésállományt a 12. mellékletben rögzített bontás 
szerint. 

e) Az intézménnyel összefüggő, folyamatban lévő peres ügyeket a 13. mellékletben 
rögzített bontás szerint. 

f) Az intézmény teljes vagyonleltárát, a vagyonkezelésbe átadásra kerülő: 

- ingatlanok tekintetében az ingatlan adatainak, továbbá a könyv szerinti érték és az 
utolsó vagyonértékelés bemutatásával, 

- az ingó vagyon tekintetében a leltárívek csatolásával, 

g) A 14. és 14/a mellékletben rögzített bontás szerint az intézményre vonatkozó 
folyamatban levő, illetve tervezett közbeszerzések bemutatását, külön kitérve a 
támogatott projekt keretében megvalósuló beszerzésekhez kapcsolódó 
közbeszerzésekre (a támogatást nyújtó és a projektszám feltüntetésével). 

3. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az intézményi alapfeladatok ellátásához 
szükséges informatikai hálózatok zavartalan működésének biztosítása céljából soron kívül 
intézkednek: 

a) az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges szerződések átadás-átvételéről,  

b) az informatikai eszközállomány tételes átadás-átvételéről, 

c) az informatikai rendszerekhez kapcsolódó felhasználói jogosultságok biztosításáról,  

d) a rendszerek működtetéséhez szükséges licencek átadás-átvételéről.  

b) A foglalkoztatottak átadás-átvétele 

A foglalkoztatottak átadására 2013. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint kerül sor: 

1. A Törvény értelmében a köznevelési és szakképzési igazgatási feladatokat, az intézmény 
fenntartásával, irányításával összefüggésben szakmai feladatokat, valamint a fenntartói 
jogok gyakorlásához és a szakmai feladatokhoz kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó 
átadásra kerülő foglalkoztatottak összes létszáma: 0 fő 
Szakmai feladatokat ellátó foglalkoztatottak száma: 0 fő  
Funkcionális feladatokat ellátó foglalkoztatottak száma: 0 fő 
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Az intézmény működtetését és a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat 
ellátó foglalkoztatottak összes létszáma: 0 fő 
 

Az átadásra kerülő foglalkoztatottak létszámát munkakörökre lebontva a 2. melléklet 
tartalmazza. 

2. Az átvételre kerülő köznevelési intézmény átadásra kerülő összes foglalkoztatotti 
létszáma: 28 fő 
Betöltve átadott státuszok száma: 28 fő  
Betöltetlenül átadott státuszok száma: 0 db 

Az átvételre kerülő köznevelési intézmény intézményi státuszához nem köthető 
foglalkoztatottak: 

a) prémiumévek programban részt vevő(k) száma: 0 fő;  
b) megbízási jogviszonyban rendszeresen foglalkoztatott: 

ba) megbízási jogviszonyban foglalkoztatott óraadó(k) száma: 7 .fő, 
bb) egyéb megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma:  2 fő. 

Az átadásra kerülő intézményi létszámot intézményenként az 1. melléklet tartalmazza, 
amelyben külön rögzíteni szükséges a betöltetlenül átadott státuszok számát. 

3. Átadó a betöltött státuszokon szereplő, az 1. és 2. mellékletben felsorolt foglalkoztatottak 
személyi anyagát 2012. december 31-ig átadja Átvevőnek. 

4. A Törvény alapján átvett foglalkoztatottak vonatkozásában 2013. január 1-jétől a 
munkáltató személyében változás következik be, az átvételre kerülő foglalkoztatottak 
munkáltatója 2013. január 1-jei hatállyal Átvevő. Felek kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy a munkáltató személyében bekövetkező változással kapcsolatban a jogszabályok 
által a munkáltatóra háruló tájékoztatási és egyéb kötelezettségüknek az előírt határidőben 
eleget tesznek.  

 

c) A tárgyi eszközök átadása: 

Felek rögzítik, hogy Átadó a megállapodás tárgyát képező intézménnyel, illetve létszámmal 
együtt, 2013. január 1-jei hatállyal, a köznevelési feladat ellátáshoz, az intézmény 
fenntartásához, működtetéséhez kapcsolódó tárgyi eszközállomány ingyenes vagyonkezelői 
jogát átadja Átvevőnek az alábbiak szerint: 

I. a b/1) pont alapján átadásra kerülő foglalkoztatottakhoz kapcsolódóan 

a.  a létszámnak megfelelő számú, a munkavégzés feltételeit biztosító 
informatikai eszközállományt, amely magába foglalja a személyi 
számítógépeket a kapcsolódó perifériaelemekkel együtt (monitor, billentyűzet, 
egér, nyomtató); 

b. multifunkcionális eszköz tekintetében Átadó létszámára lebontott intézményi 
darabszám felhasználásával az átadandó létszám arányához igazított 
darabszámot;  
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c. az átadandó létszámnak megfelelő számú, a munkavégzés feltételeit biztosító 
irodai bútort (íróasztal, szék, görgős elem, lehetőség szerint személyenként egy 
szekrény). 

II. az átadott köznevelési intézmény fenntartásához, működtetéséhez, az intézményben 
ellátott tanulók oktatás-neveléséhez szükséges, az intézményben nyilvántartott 
informatikai, multifunkcionális, illetve tárgyi eszközöket, iskolai bútort, taneszközt.  

Az I. pontban szereplő létszámhoz kapcsolódó, átadandó tárgyi eszközök listáját a 
megállapodás 5. és 10. melléklete tartalmazza. 

A II. pontban szereplő létszámhoz, illetve az intézményben ellátott tanulók oktatás-
neveléséhez kapcsolódó tárgyi eszközök listáját intézményenként a megállapodás 3. és 9. 
melléklete tartalmazza. 

d) A hazai és Európai Uniós társfinanszírozású projektek átadása  

1. Átadó átadja Átvevő részére azokat a 15. mellékletben meghatározott, a köznevelési 
intézményt érintő projekteket, amelyekben a Törvény szerint Átadó, mint projektgazda 
jogutódja Átvevő. A projektekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek tekintetében a 
Törvény 16-18.§-ában foglaltak az irányadók. 

2. A megállapodás aláírásával egy időben Átadó (projektgazda) teljes körű tájékoztatást 
nyújt Átvevő részére projektek(ek) előrehaladásáról, a projektekkel kapcsolatos 
valamennyi lényeges tényről, körülményről, információról, egyben meghatalmazza 
Átvevőt (jogutód projektgazda), hogy a támogatási szerződés módosításával 
kapcsolatos eljárásban nevében eljárjon.  

3. Átadó átadja Átvevő részére az átadásra kerülő projektek dokumentációját, amelyhez 
csatolja a dokumentumok tételes listáját.  

V. 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Felek egyetértenek abban, hogy a foglalkoztatottak és a vagyon átadás-átvételénél a 2012. 
december 1 -i szerinti állapotot veszik alapul. 

Átadó tájékoztatja az Átvevőt minden olyan körülményről, veszélyről, illetve lehetőség 
számbavételéről, amely az adott köznevelési intézmény működését érdemben befolyásolhatja, 
valamint az eredményes feladatellátáshoz szükséges további tényekről, körülményekről. 
A megállapodás nem rendezi a tanulók utaztatásának financiális kérdését, erre vonatkozóan 
külön megállapodás megkötése szükséges. Január hónapban az önkormányzat az eddigi 
gyakorlat szerint gondoskodik Parádsasvár Bodony települések esetében a tanulók 
utaztatásáról, a felmerülő költségek megtérítése külön megállapodásban rögzítendő. 
A közös használatú, illetve vagyonkezelésű IKSZT ingatlan esetében a felek ugyancsak külön 
megállapodásban rögzítik a költségmegosztás elveit és a fizetés feltételeit.  
A jelenleg érvényben lévő kisléptékű infrastruktúra fejlesztési MVH pályázat (nyilvántartási 
száma:2070437676) végrehajtása kapcsán az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér – 4 éves - 
működéséhez igazodó feladat ellátásra a felek 60 napon belül konzorciumi megállapodást 
kötnek. 
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Felek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 76.§ (7) bekezdése, valamint a 
köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 23. §-ában szabályozottak alapján a kötelező 
felvételt biztosító iskolába történő utazás egyedi feltételeit 2012. december 31-ig megkötendő 
külön megállapodásban állapítják meg. 

Felek a működtetés egyedi feltételeit – figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 74. § (6a) bekezdésében foglaltakra – a köznevelési intézmény(ek) által ellátott 
feladatokhoz igazodó, 2013. január 15-ig megkötendő külön szerződésben állapítják meg. 

Felek a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 16-18. §-aiban szabályozottak 
alapján, legkésőbb 2013. január 31-ig külön megállapodásban rögzíti a hazai és európai uniós 
forrásból társfinanszírozott projektekkel kapcsolatos jogaikat és kötelezettségeiket, külön 
kitérve, hogy mely projektek kerülnek az Átvevőhöz, mely projektek maradnak az Átadónál, 
illetve mely projektek esetében szükséges a konzorcium megalapítása. 

 

Az Átadó kötelezettségébe tartozik a közüzemi és egyéb szerződések 30. napon belüli 
megkötése (átírása) a szolgáltatókkal. 

Átadó a megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékleteket, kimutatásokat, 
tájékoztatókat, beszámolókat az alábbi határidőkig adja át Átvevő részére: 

- a szerződés aláírásával egyidejűleg, legkésőbb 2012. december 15-ig: 1., 2., 4., 6., 7., 8., 
11.,12., 12/a.,13, 14., 14/a., 15. mellékleteket, az intézmény alapító dokumentumát, 
szabályzatainak listáját, tájékoztatást a peres ügyek állásáról, az érvényesíthető,  per- 
vagy vitarendezés tárgyává tehető igényről, jogosultságról, egyéb fontos, az intézmény 
működését meghatározó kérdésről;  

- 2012. december 31-ig: az átadásra kerülő foglalkoztatottak személyi anyagait, 
tájékoztatást a köznevelési intézmény 2012. évi költségvetési helyzetéről (évközi 
beszámolók), a 2012. évi normatíva igényléssel, lemondással kapcsolatos tájékoztatást, a 
bélyegzők nyilvántartását, a hatósági engedélyeket, a köznevelési intézmények 
tevékenységéhez kapcsolódó alapítványokról készült tájékoztatást; 

- 2013. január 31-ig: projektek dokumentációját, amelyhez csatolja a dokumentumok 
tételes listáját;   

- 2013. február 15-ig: 3., 5., 9., 10. mellékleteket;  
- 2013. április 30-ig: a Törvény mellékletében meghatározott jegyzőkönyvet; 

- 2012. május 15.: az intézmény 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolót. 

Felek megállapodnak, hogy a megállapodásban megjelölt vagyonelemekre 2013. január 15-ig 
ingyenes vagyonkezelői jogot keletkeztető szerződést kötnek. 

Felek kapcsolattartókat jelölnek ki, akik az átadás-átvétellel összefüggő teendőket egyeztetik, 
illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések előkészítéséről. 

Átadó által kijelölt kapcsolattartó:  
Neve:  Varró Gyula  
Beosztása: jegyző 
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Elérhetősége: 20-9-418-544 
 
Átvevő által kijelölt kapcsolattartó:  

Neve: Barcziné Horváth Márta 
Beosztása: Pétervásárai tankerületi igazgató 
Elérhetősége: 30-626-62-88 

Felek kijelentik, hogy az átadás-átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve, jóhiszeműen, együttműködve járnak 
el. 

Felek a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, annak minden oldalát és 
mellékleteit aláírásukkal hitelesítik. Átadó a megállapodás mellékleteinek aláírásával teljes 
felelősséget vállal arra, hogy az abban közölt tények adatok, információk a megállapodás 
függelékét képező teljességi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően valósak, teljeskörűek 
érdemi vizsgálatra alkalmasak. 

A Megállapodás 8. eredeti példányban készült és 8 számozott oldalból áll, amelyből 3. 
példány az Átadót, 3 példány az Átvevőt, illet meg. 

Parád, 2012. december 12. 

 
 
 ...............................................................  ............................................................... 
 polgármester tankerületi igazgató 
 átadó átvevő 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 
 ...............................................................  ............................................................... 
 átadó átvevő 

Jogi ellenjegyzés: 

 ...............................................................  
 átadó 

Egyetértek: 

 ...............................................................  ............................................................... 
 Marekné dr. Pintér Aranka jogi ellenjegyző 
 mb. elnök átvevő 
 átvevő 
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A megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. melléklet: A köznevelési feladatot ellátó intézményben foglalkoztatottak átadásra kerülő 
létszáma 

2. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatokhoz 
kapcsolódó munkakörben foglalkoztatottak átadásra kerülő létszáma 

3. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó tárgyi 
eszközök 

4. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó 
gépjárművek 

5. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 
ellátásához kacsolódó tárgyi eszközök 

6. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 
ellátásához kacsolódó gépjárművek 

7. melléklet: A köznevelési intézmények elhelyezésére szolgáló ingatlanok 
8. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 

ellátását biztosító ingatlanok 
9. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó, átadásra 

kerülő infokommunikációs eszközök, szerzői jogvédelem alá eső termékek 
10. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 

ellátásához kapcsolódó, átadásra kerülő infokommunikációs eszközök, szerzői 
jogvédelem alá eső termékek 

11. melléklet: Szerződések 
12. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához, fenn-

tartásához/működtetéséhez kapcsolódó követelésállomány, adósságállomány (12., 12/a) 
13. melléklet: A köznevelési intézmény szakmai feladatellátásához, fenn-

tartásához/működtetéséhez kapcsolódó folyamatban levő peres ügyek 
14. melléklet: A köznevelési intézmények fenntartásával/működtetésével kapcsolatos 

folyamatban levő, tervezett közbeszerzések (14., 14/a.) 
15. melléklet: A köznevelési intézményekhez kapcsolódó projektek  
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Függelék 

TELJESSÉGI NYILATKOZAT 

Alulírott Mudriczki József, mint a Parád Bodony Parádsasvár Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás nevében eljáró gesztor valamint Parád Nagyközség 
Önkormányzata mint vagyonátadó képviseletében eljáró vezető (a továbbiakban: átadó) 
kijelentem, hogy a mai napon a Klebersberg Intézmény fenntartó Központ - az átvevő 
részére (a továbbiakban: átvevő) a megállapodással átadottakon túlmenően nem áll 
rendelkezésemre a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények 
állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvényben meghatározott 
intézményi kör (átvett intézmények) működése körébe eső adat, információ, tény, okirat, 
dokumentum, valamint kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett 
adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, 
és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért teljes felelősséget vállalok. 

Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan a megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. 

 

 

Parád, 2012. december 12. 

 ............................................................... 
 Átadó 
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Szakács József képviselő:  
Milyen szabályozás van a szomszédban ültetett növényekre, fákra, bokrokra vonatkozóan ?  
 
Varró Gyula jegyző: 
Leginkább a Polgári Törvénykönyv ad eligazítást. Ha egy éven belüli az esemény, azaz a 
birtokháborítás, akkor jegyzői hatáskörben kell I. fokon eljárni. Az ellen II. fokon a bíróságnál 
lehet keresettel élni. Ha ez egy régebbi időszakra visszavezethető, egy éven túli, ügy akkor 
közvetlenül és csak a bíróságtól lehet kérni, hogy igazságot tegyen a felek között. A 
bíróságnak általában az a gyakorlata, hogy nem a fa kivágásáról rendelkezik, hanem a fa által 
okozott kár megtérítéséről.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Bár bizonytalan még a 2013 évi költségvetés tervezése, de nem ok arra, hogy ne gyűjtögessük 
össze az esetleges fejlesztési ötleteket. Nem ülésen, hanem képviselői magánbeszélgetésben. 
Beszéltünk róla és fontos lenne a temetőben urnafal kialakítása. Az Émály bejárat és a Czimer 
híd közötti Kossuth úti járda szakasz nagyon rossz állapotban van. Azzal is kellene kezdeni 
valamit.    
 
Mudriczki József polgármester:  
Az Émály úti bejárónál a nagyon megdőlt, balesetveszélyes járdalapokat Szakács Péter 
visszaemelte. Szeretnénk ezt a problémát megoldani. A temetővel valóban szükséges 
foglalkozni. A jövő évi közmunkaprogramban szerepel a temető útjának a szegélyezése, 
betonszegéllyel ellátni, stabilabb utat képezni. Az urnafal kialakítására kérünk árajánlatokat és 
igyekszünk a költségvetésbe beépíteni.    
 
Szakács József képviselő:  
Új sír sor kezd kialakulni, de az lenne a kérésünk, hogy ne össze vissza legyen. Kérésünk, 
hogy sorba legyenek a helyek kijelölve, hogy rendezett legyen.  
 
Kucsera György képviselő:  
Meg lehetne keresni a sírköveseket, hogy állítsanak ők urnafalat. Rengeteg elhagyott sír van a 
temetőben. Csináljunk egy 100 m2 nagyságú zárt kertet és azokat a sírköveket, amik már 15-
20 éve fel vannak dőlve megszüntetni és ebbe a lebetonozott részbe odaállítani.  
 
Szakács József képviselő:  
Ezt nem tartom jó megoldásnak.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Ha majd szükség lesz rá, kell alkotnunk egy új temetői rendszabályt.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Bővült a temető területe, de eljön az az idő, amikor szükségessé válik.  
 
Csortos György képviselő:  
Tavasszal a Béke úti árok javítására fordítsunk gondot.   
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
A parádi ivóvíznek október óta rossz mellékíze van. Ennek járjunk utána.  
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Mudriczki József polgármester:  
Megkeressük ez ügyben a vízmű vezetőjét.   
 
Csortos György képviselő:  
A víztározói tó szintek nagyon lent vannak, Csórréten és Köszörű völgyben is. Hasznosról fog 
érkezni az ivóvíz, ott több víz van a víztározóban összekötésük egy rendszerré most folyik.  
 
Csortos Béláné képviselő:  
Ismerteti az adventi programokat.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Ha nincs más kérdés, hozzászólás megköszönöm a megjelenést és bezárom az ülést.  

 
 

kmf. 
 
 
 
 
 

Mudriczki József                                             Varró Gyula 
       polgármester                                                       jegyző                          

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