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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Parád Nagyközség 2012. december 12-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.  
 
 1./ Napirendi pont 
 

                                                        Parád-Bodony Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozása  

   
Mudriczki József polgármester:  
Most értesültünk róla, hogy a lakossági számhoz rendelt köztisztviselői létszám normatívákat 
a polgármesteri hivataloknál csökkentették. Nyilvánvalóan ezzel pénzelvonás is jár a 2013. 
évi költségvetés feladatfinanszírozásánál, így az eddigi megállapodások is szinte semmisek. 
Bodony Község is jelezte, hogy újra kell számolni, újra kell tárgyalni a beterjesztett 
dokumentumot. Így a megállapodásról a mai nap nem tudunk dönteni. Így az első napirendi 
pont tárgyalását javaslom elnapolni. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a napirendi pont elnapolásával. 
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
57/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Parád Bodony Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról szóló előterjesztés napirendre tűzését 
bizonytalan időre elnapolja. 

 
 
 2./ Napirendi pont 
 
 Egyebek  
 
Mudriczki József polgármester:  
Ezúton tájékoztatom a testületet arról, hogy a mai nap folyamán átadtuk a tankerület 
igazgatójának a megállapodást, aláírtuk, befogadta, minden részét rendben találta, így azt 
viszi tovább Budapestre. Ennek kapcsán kell az alapító okiratot módosítani. A Közösségi Ház 
funkció a javaslatunk alapján szakfeladaton lesz ellátva. A könyvtár, illetve a közművelődési 
intézmények, közösségi színterek működése szintén szakfeladaton lesz, nem intézményi 
szinten. Mivel az állam veszi át az oktatási intézményt az iskolán belülről a közművelődési 
feladat kikerül. Erről szól a megszüntető okirat.  
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Varró Gyula jegyző:  
Ezt úgy kell elképzelni, hogy eddig az intézmény úgy működött, hogy volt egy iskola, volt 
egy művészetoktatás, volt egy könyvtári tevékenység és volt egy közművelődési tevékenység. 
Ebből két feladatot, az iskolát és a művészetoktatást meg talán a könyvtárat magához veszi 
január 1-től az állam. Maradt a közművelődés. Mivel túl nagy költséggel járna, a maradék 
feladat intézményi szervezeti keretek közötti működtetése, ezért gazdaságossági okból azt 
javasoljuk, hogy ne intézményként működjön tovább a maradék rész, hanem csak 
szakfeladatként, ami két feladatot ölel föl. Ez a közösségi tér, és a könyvtár, amennyiben az 
állam úgy nyilatkozik, hogy válasszuk ketté az iskolai könyvtárat és a községit. Ezért 
praktikus okokból mi két szakfeladatot jelölünk meg.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester érkezett  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
A szakfeladat az iskolához kapcsolódik ?  
 
Mudriczki József polgármester:  
Nem, hanem az önkormányzathoz.  
 
Kucsera György képviselő érkezett 
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
58/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Fáy András Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (többcélú) megszüntető 
okiratát elfogadja, intézményét 2013. január 1. napjától 
jogutód nélkül megszünteti. 
A testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a szükséges 
intézkedést a Magyar Államkincstár felé tegye meg. 

 
Mudriczki József polgármester:  
Aki egyetért a Közösségi Házban közösségi színterek létrehozásával kapcsolatos határozati 
javaslatban foglaltakkal kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.  
 
Parád Nagyközség Önkormányzatának 
59/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, 
nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 76.-80. § 
alapján a település lakossága rendszeres és alkalmi közművelődési, szórakozási, szabadidő 
hasznos eltöltési lehetőségének, továbbá a helyi önszerveződő közösségek működésének, 
társasági együttlétük helyszínének biztosítására önkormányzati fenntartásban üzemeltetett, a 
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valóságban Parád, Kossuth L. 123/b szám alatt az iskola épületével szerves egységet alkotó, 
rendszeresen működő közösségi színteret hoz létre KÖZÖSSÉGI HÁZ PARÁD 
elnevezéssel. 
 
1.)  A Közösségi Ház működtetésére fordítható pénzeszközök Parád Nagyközség 
Önkormányzata költségvetésében önálló szakfeladaton: 
- 910 121 könyvtári állomány gyarapítása 
- 910 502 közművelődési intézmények, közösségi színterek működése 
kerülnek megtervezésre, elszámolásra 
 
2.) A Közösségi Ház működése során szoros együttműködést alakít ki az állami 
fenntartású általános iskola és művészetoktatási intézménnyel. Ennek részleteit, az 
együttműködés formáját, tartalmát a finanszírozás módját a Klebersberg Intézményfenntartó 
Központ Pétervásárai Tankerületével kötendő írásos megállapodásban rögzítik, ennek 
határidejét 2013. március 31. napjában jelöli meg a képviselő-testület. Az átmeneti időben a 
működés formája változatlan. 
 
3.) A közösségi szintér április 1-től a megállapodás szerinti heti rendszerességgel és 
tartalommal működik. 
 
4.) A testület megbízza polgármesterét a Közösségi Ház működtetésének 
megszervezésével és irányításával, a KIK területi igazgatóságával kötendő megállapodás 
előkészítésével, a testület egyidejű tájékoztatása mellett. A közösségi szintér alkalmazotti 
létszámának végleges meghatározása a KIK területi igazgatóságával kötendő megállapodás 
alapján módosulhat. 2013. január 1. napján 2 fő. A Közösségi Házban lévő önkormányzati 
tulajdonú és vagyonkezelésű vagyontárgyak az iskola intézménnyel közös használatban 
maradnak.  
 
5.) A Közösségi Ház, mint közösségi szintér Használati Szabályzata a KIK területi 
Igazgatóságával kötendő megállapodással kerül elfogadásra. 
 
Mudriczki József polgármester:  
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-magyarországi Területi Hivatala küldött egy 
megkeresést, amely szerint az érvényben lévő szerződésekben módosítást kell tenni. A 
szerződésmódosítások a háziorvosok érdekeit védik. Az egyik módosítás arról szól, hogy a 
feladat ellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb felmondási időt nem határozható meg. 
Eddig a mi szerződésünkben három hónap volt. A másik módosítás, hogy a körzetmódosítás 
miatt bekövetkezett a háziorvost ért kár esetén a települési önkormányzat kártalanítási 
kötelezettséggel tartozik.  
 
Szakács József képviselő:  
A jelenlegi körzetbe csak Parád tartozik.  
 
 
 
Varró Gyula jegyző:  
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A háziorvos esetében Parád közigazgatási területe egy körzetet jelent. A fogorvosi körzet 
esetében ez másképpen alakul. A fogorvos esetében a három település (Parád, Bodony, 
Parádsasvár) számít egy fogorvosi körzetnek.  
 
Szakács József képviselő:  
Mi van akkor, ha mondjuk Bodony külön fogorvost akar ?  
 
Varró Gyula jegyző:  
Abban az esetben ő kezdeményezi a körzetnek a megosztását. Aki ezt a kezdeményezést teszi, 
annak kell viselni a következményeit. Ennek nincs realitása, mert 4000 főnél jelöli meg a 
fogorvosi körzethatárokat. Bodony soká lesz olyan nagyságrendű, hogy önálló körzetet tudjon 
kialakítani. A kiválást meg kell indokolni. A háziorvosi körzet esetében az optimális fölött 
vagyunk egy kicsit, de nem érjük el azt a méretet, hogy két önálló körzetet lehetne kialakítani. 
Hiába kezdeményeznénk azt az OEP nem hagyná jóvá.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki egyetért a módosítással, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a módosítással.   
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
60/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
kezdeményezi a fogorvosi és háziorvosi tevékenység 
vállalkozási formában történő ellátására az önkormányzat 
és az egészségügyi szolgáltató között létrejött 
Megállapodás (szerződés) alábbi pontjának módosítását 
illetve kiegészítését: 
Fogorvosi ellátásra kötött Megállapodás (szerződés) 
 
- A fogorvosi ellátásra 2009. január 9. napján kötött 
Megállapodás (szerződés) 16. pontjának második mondata 
helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
16. A megállapodást határozatlan időre kötik, melyet 6 
hónapos felmondási idővel, indoklási kötelezettséggel 
mondhatnak fel megállapodó felek.  
- A szerződés 19. ponttal egészül ki: 
19. Körzetmódosítás miatt bekövetkező, a vállalkozó 
fogorvost ért kár esetén az Önkormányzat kártalanítási 
kötelezettséggel tartozik. A kártalanítás összegének 
megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi 
szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy 
éves összeget. 
 
Háziorvosi ellátásra kötött Megbízási Szerződés 
 
- A Háziorvosi ellátásra 1995. december 6. napján 
megkötött Megbízási Szerződés 20. pontja az alábbira 
cserélendő: 
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 20. A szerződést határozatlan időre kötik, melyet 6 
hónapos felmondási idővel, indoklási kötelezettséggel 
mondhatnak fel megállapodó felek.  
 
- A szerződés 22. ponttal egészül ki: 
22. Körzetmódosítás miatt bekövetkező, a vállalkozó 
háziorvost ért kár esetén az Önkormányzat kártalanítási 
kötelezettséggel tartozik. A kártalanítás összegének 
megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi 
szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy 
éves összeget. 
 
A testület megbízza polgármesterét, hogy a döntésről 
értesítse az egészségügyi vállalkozó szolgáltatókat, és 
tegye meg a szükséges intézkedéseket a megállapodások 
módosítására. 
Felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződések 
aláírására. 

 
Varró Gyula jegyző:  
Bár az 1./ napirendi pont elnapolásra került. Tájékoztatom a képviselőket, hogy elkészült egy 
megállapodás tervezet, a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására, ami úgy gondoljuk, 
hogy kezelhető lett volna mindkét település számára, az anyagi terhek vonatkozásában is. 
Szeptemberben a költségvetési törvénytervezet kapcsán születtek normatívák, amelyek meg 
alapozták ezt a megállapodást. Ehhez képest most hétfőre virradóra egy új tervezet született a 
parlamentben, ami jelentős változásokat hozott. A kistelepülések kárára, a városok javára, az 
anyagi terhek elosztását módosította. A mi megállapodásunknál megközelítőleg 8 milliós 
kurtítást jelentett. Az eredeti megállapodásban 11 fő köztisztviselővel számoltunk a két 
település viszonylatában. Most ez az összeg lecsökkent 8 főre.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
És a többivel mi lesz ?  
 
Varró Gyula jegyző:  
A mi esetünkben 6,5 főre, Bodony esetében 1,5 főre módosult. Ehhez a létszámhoz igazodóan 
kapunk létszámra vetítve 4.580 e Ft költséget.  
 
Szakács József képviselő:  
Most mennyi a létszám ?  
 
Varró Gyula jegyző:  
Heten vagyunk köztisztviselők és két fő a közmunkaprogram miatt van foglalkoztatva. Az ő 
esetükben a 2013 évi start munkaprogramba két adminisztratív dolgozó be van építve, úgy 
néz ki, hogy őket továbbra is tudjuk foglalkoztatni. Bodony esetében kérdés, hogy a 3 fő 
helyett a 1,5 főt hogyan tudja kezelni. Ezért van a megtorpanás, hogy hogyan tovább.  
Ha a két önkormányzat között létre jön a megállapodás, ugyan azt kell végig csinálnunk, mint 
az iskola esetében. Egy része a feladatoknak a Magyar Államkincstáron keresztül történik. Ha 
azt akarjuk, hogy a január 1-jei induláshoz minden összeállt, akkor december 15-ig minden 
szükséges lépést már meg kellett volna tenni. A következő év első két hónapja még mindig 
adva van az önkormányzatoknak, hogy megegyezzenek. Ha, ezalatt sem tudnak megegyezni, 
akkor a kormányhivatalnak van adva egy hónap arra, hogy ezt létrehozza az érintett 
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önkormányzatok között. Ez a megállapodás a hivatalra, az önkormányzatiságra vonatkozik. 
Az óvodai oktatási megállapodás más dolog. Ott van egy meglévő megállapodásunk, ott nem 
újat kell kötni, hanem adott esetben a meglévőt módosítani. A költségvetési 
törvénytervezetben van arra utalás, hogy az óvodás gyermekszállításra lesz némi normatíva.   
 
Szakács József képviselő:  
Akár csődbe is vihet minket Bodony. Ha megkötjük a megállapodást két évig nem bonthatjuk 
föl. Ez egy kényszerhelyzet.  
 
Varró Gyula jegyző:  
Ehhez kapcsolódik a szakfeladati rendnek az elfogadása. Ami azt jelenti, hogy ami eddig a 
polgármesteri hivatalnál jelent meg szakfeladati sor, az most osztódik és a szakfeladatok 
közül csak ténylegesen az a pár tétel marad a polgármesteri hivatalnál, amit ténylegesen ellát, 
a többi átkerül az önkormányzathoz. Ez technikai dolog, de a testületnek kell elfogadnia.    
 
Mudriczki József polgármester:  
A következő ülésen kerül sor erre.  
 
Varró Gyula jegyző:  
Bodonyban is megmarad az önkormányzat. A pénzügyet, a hatósági feladatok nagy részét 
adják át. Ott marad valamilyen szintű hivatali ügyintézés, az összes többi hozzánk kerül.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Az iskolával kapcsolatban, nem biztos, hogy mindenki marad. A tankerületi igazgatóság 
mindent kézben tart és az ellenőrzéstől, a tanári munka ellenőrzéséig, az iskola minden részét 
ellenőrizve minősíti is a tanárokat és előfordulhat, hogy létszámleépítéssel is lehet számolni. 
Ezt az állam mondja majd meg.  
 
Varró Gyula jegyző:  
A dolog azzal fog kezdődni, hogy elméletileg április végére a tankerületi igazgatónak és 
csapatának el kell készíteni a középtávú oktatásfejlesztési tervet. Ebben meg kell határozni a 
fő irányokat a maradó illetve megszűnő intézményeket.  
 
Kucsera György képviselő:  
Vannak akik panaszkodnak a fogorvosra. A mi fogorvosunk csal előjegyzésre fogad pacienst. 
Beszúrja a sürgősségi esetet, de csak húzásra. A fogfájást, nem lehet ütemezni.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Kevés fogorvos van ma Magyarországon. Nehéz újat találni.  
 
Varró Gyula jegyző:  
Összeállt a fogorvosi rendelő és tanácsadónak a végleges  pályázati anyaga. Erre vonatkozóan 
ismételten szükséges a képviselő-testület felhatalmazása, hogy a pályázat beadásra kerüljön.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki egyetért a pályázat benyújtásával, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a pályázat benyújtásával.  
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Parád Nagyközség Önkormányzatának 
61/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a tulajdonában álló Fogorvosi rendelő és Védőnői 
szolgálat épületét európai uniós és hazai - vissza nem 
térítendő - támogatás igénybevételével korszerűsíteni 
szeretné. Ennek érdekében a korábbi 33/2012. sz. 
képviselőtestületi döntését megerősítve, a pályázat 
benyújtása kapcsán az alábbi döntést hozza. 
A projekt címe: Fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat 
korszerűsítése 
A projekt megvalósítási helyszíne: 3240 Parád, Kossuth 
út 128. Hrsz. 750/5.  
A pályázati konstrukció száma: ÉMOP 4.1.1/A-12 
A projekt összes költsége: 40.190.674 Ft  
A projekt összes elszámolható költsége: 40.190.674 Ft  
A projekt önrésze: 0 Ft 
Az igényelt támogatás összege: 40.190.674 Ft 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az 
ÉMOP 4.1.1/A-12 kódszámú pályázati konstrukcióban, a 
támogatás elnyerése esetén a pályázati dokumentációban 
meghatározott műszaki tartalmat megvalósítja, valamint 
hozzájárul annak fenntartásához.   
A testület felhatalmazza polgármesterét a pályázati 
dokumentáció benyújtására. 
 

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 


