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Határozat száma      Tárgy 
 
12/2013. (IV.22.)   Civil szervezetek 2013. évi támogatása  
 
13/2013. (IV.22.)      KEOP -1.1.1/B/10-11 pályázat támogatása    
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15/2013. (IV.22.) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása tárgyú 
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3/2013. (IV.23.)  A talajterhelési díjról szóló 16/2004.(VI.28.) önkormányzati rendelet 
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Napirend:        
 

1./  Társadalmi szervezetek 2013. évi támogatásáról döntés II. forduló 
 
2./  Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 

16/2004. (VI.28.) önkormányzati rendelete módosítása II. forduló 
 
      3./  Hulladéklerakók bővítése KEOP-1.1.1/B/10-11. pályázat támogatása     

 
4./  Egyebek 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Parád Nagyközség 2013. április 11-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 
 

                                                         Társadalmi szervezetek 2013. évi támogatásáról 
döntés II. forduló                                 

   
Mudriczki József polgármester:  
Az előző képviselő-testületi ülésen a társadalmi szervezetek 2013. évi támogatásáról a döntés 
alpolgármester úr javaslatára elnapolásra került. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 
beérkezett kérelmeket, elkészítette javaslatát, melyet táblázat formájában megkaptak a 
képviselők. A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a testület felé. Aki egyetért a 
javaslattal, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a javaslattal.  
 
Parád Nagyközség Önkormányzatának 
12/2013. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetésében a civil szervezetek 
támogatására 2.000.000.-Ft keretösszeg áll rendelkezésre.  
A képviselő-testület a Pénzügyi Bizottsága előterjesztésében, a településen működő 
társadalmi szervezetek 2013. évre benyújtott támogatási igénye és a rendelkezésre álló 
támogatási kerete alapján, - bizottsági javaslattal egyetértve – az előirányzat felhasználásáról 
az alábbi döntést hozza:  
 

Szervezet megnevezése 2013. évi önkormányzati támogatás 
összege 

Parádi Polgárőrség 350.000.-Ft + közterület h. díj 50 % 
Parádi Egészség és Otthonvédők Köre 100.000.-Ft 
Vöröskereszt Helyi Szervezete  30.000.-Ft 
Parádi Gyermekekért Alapítvány 70.000.-Ft 
Palócbokréta Hagyományőrző Egyesület 300.000.-Ft 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 250.000.-Ft 
Parádi Sportegyesület (Karate szakosztály) 600.000.-Ft 
Római Katolikus Egyházközség Parád 
(templomtető felújítás) 

250.000.-Ft 

Iskolai szülői szervezet /jótékonysági bál/ 50.000.-Ft 
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A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a szervezetek részére a döntés 
szerinti támogatási összeg kifizetéséről 15 napon belül, illetve felhasználási igény szerint 
tegyen intézkedést.  
 2./ Napirendi pont 
  

Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testületének a talajterhelési díjról szóló 16/2004. 
(VI.28.) önkormányzati rendelete módosítása II. 
forduló 

    
Mudriczki József polgármester:  
Az elmúlt képviselő-testületi ülésen tárgyalta a testület a talajterhelési díjról szóló 
rendeletének módosítására szóló rendelet tervezetet, de döntést nem hozott.  
 
Kucsera György képviselő:  
A derítők szippantását mindenkép bizonyítani kellene.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Községünkben 85-90 %-ban megvalósult a hálózatra történő rákötés. Vannak emberek, akik 
nem tudnak rákötni és olyanok is vannak, akik nem akarnak rákötni a szennyvízhálózatra.  
Aki egyetért a rendelet módosításával a tervezetben szereplő feltételekkel, kérem 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a rendelet módosításával.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelete  

a talajterhelési díjról szóló 16/2004. (VI.28.) önkormányzati rendelet 
 módosításáról 

 
 

Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 21/A. §-a illetve 26. § (4) bekezdése 
rendelkezése alapján megalkotta a talajterhelési díjról szóló 16/2004. (VI. 28.) számú 
önkormányzati rendeletét. 
A törvényi rendelkezés felhatalmazása alapján, szabályozást nyert a talajterhelési díjkapcsán 
teljesítendő adatszolgáltatási és eljárási szabályok, valamint a díj megfizetése alól adható 
kedvezmények mértéke és megállapításának feltételei. 
 

1. § 
 

A talajterhelési díjról szóló 16/2004. (VI.28.) önkormányzati rendelet 4. § helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 
(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozóan 
díjmentességben részesül: 
  

a.) az a természetes személy kibocsátó, aki rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesül, 

b.) az a természetes személy kibocsátó, aki öregségi nyugdíjra jogosult, vagy 
megváltozott munkaképességű személy és a családjában az egy főre jutó havi 



 4 

jövedelem összege nem haladja meg az adóév utolsó napján érvényes öregségi 
teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének három és félszeresét, 

c.) az a természetes személy kibocsátó, akinél az egy háztartásban élők esetében az 
egy főre eső jövedelem az adóév utolsó napján nem haladja meg a 
kormányrendeletben meghatározott kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 
értékét, 

d.) az a természetes személy kibocsátó, akinél az ivóvíz felhasználás éves szinten a 
12 m3-t nem haladja meg, 

 
(2) díjkedvezményben részesül: 
az a természetes személy kibocsátó aki az (1) bekezdés a-d.) pontok hatálya alá nem tartozik, 
50 %-os díj kedvezményben részesül. 
 
(3) A díjkedvezmény, díjmentesség feltételeit lakcímkártyával, orvosi szakvéleménnyel, 
jövedelemigazolással a bevallás benyújtásával egyidejűleg igazolni kell. Nem szükséges azon 
feltétel igazolása, amely az ügyben eljáró önkormányzati adóhatóság rendelkezésére áll, 
illetve hivatalból beszerezhető. 

2. § 
 
Ez a rendelet 2013. április 23. napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2013. január 1. 
napjától kell alkalmazni. Első ízben a 2012. év ivóvíz felhasználásáról benyújtott adóbevallás 
alapján fizetendő talajterhelési díj megállapításánál vehetők figyelembe a kedvezőbb 
adófizetési szabályok. 
 
 3./ Napirendi pont 
 
       Hulladéklerakók bővítése KEOP-1.1.1/B/10-11. 

pályázat támogatása  
 

Mudriczki József polgármester:  
Parád Nagyközség Önkormányzata tagja egy konzorciumnak, vagyis az Egri Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulásnak. Az egri hulladéklerakó telepen változások történtek, 
kivonul az Ave Hungária, illetve a városgondozás veszi át a szerepét. Ennek és a további  
telepnek a fejlesztéséről lenne szó, amihez pályázati pénzeket próbálnak bevonni. A kiküldött 
anyagban a projektfelelős bemutatja, hogy mire szeretnék ezt a pénzt költeni, illetve ezt a 
pályázatot miért szükséges beadni. Erről határozatot kell hoznunk április 24-ig.    
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
A beadott pályázathoz önerőt biztosít a társaság 364 millió Ft-ot. Ehhez mi hozzájárulunk 
vagy nem ?  
 
Varró Gyula jegyző: 
Nem járulunk hozzá pénzügyi támogatással.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Mi a társulás tagja vagyunk, de a társulás nem igényli, hogy önerőt fizessünk.  
 
Varró Gyula jegyző: 
A társulás akarja illetve képes a 8 %-os önerőt kifizetni.  
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Dr. Nagy István alpolgármester:  
Honnan van 364 millió Ft-ja a társulásnak ?  
 
Varró Gyula jegyző: 
Erre nem tudjuk a választ.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Kimaradt 16 hatvani település. Nem okoz ez a működésben valamiféle zavart, terheket nem 
okoz a mi részünkre?  
 
Varró Gyula jegyző: 
A tanulmányból úgy tűnik, hogy nem okoz zavart, sőt arra lehet számítani, hogyha ez a 
program megvalósul, akkor talán a hulladékszállítási díjak még kedvezőbben is alakulhatnak.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Ez az egri telep fejlesztését jelentené. Hejőpapi benne van ?  
 
Varró Gyula jegyző: 
Igen benne van. Koncepció váltás van a szemét kezelése terén. Előtérbe kerül a minél 
nagyobb arányú újrahasznosítása a szemétnek és az, hogy minél kisebb hányad legyen az a 
hulladék, ami nem használódik föl. Ez a megcélzott irány.  
 
Kucsera György képviselő:  
Nem tűnik ki, hogy a szelektív hulladékgyűjtést szorgalmi kell, és segítenek ebben ?  
 
Varró Gyula jegyző: 
Az ösztönzés biztos itt is meg lesz, ennek feltételeit a későbbiek során dolgozzák ki.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Az lenne a legfontosabb, hogy mindenki szelektíven gyűjtse a szemetet, így tud a szemét 
értékké válni.  
Aki a társulás által előkészített határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a javaslatot.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
13/2013. számú határozata: 
KEOP-1.1.1/B/10-11 Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése pályázati 
konstrukció keretében benyújtott  

„SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI 
RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE A HEVES 

MEGYEI REGIONÁLIS 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS 

TERÜLETÉN” 
című projekthez kapcsolódóan 
 
PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
képviselőtestülete, a Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtott 
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„SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI 
RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE A HEVES 
MEGYEI REGIONÁLIS 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS 
TERÜLETÉN” című KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázathoz 
kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza: 
 
A „SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI 
RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE A HEVES 
MEGYEI REGIONÁLIS 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS 
TERÜLETÉN” című projekt keretében az üzemeltetési 
koncepció alátámasztásához nyújtott, és a 
Megvalósíthatósági Tanulmányban feltüntetett adatok, 
információk a valóságnak megfelelnek továbbá a 
Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott 
üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést, ismerjük 
és annak betartását, amennyiben a hatályos jogszabályok 
ezt lehetővé teszik a támogatás visszafizetésének terhe 
mellett vállaljuk a projekt befejezését követő minimum öt 
évig. 

 
 4./ Napirendi pont 
 
      Egyebek 
 
Kucsera György képviselő:  
A temetői kapunyitással kapcsolatban javaslom, hogy amikor a gondnok kinyitja a lakatot a 
kaput is nyissa ki. Ha nem nyitja ki az emberek azt hiszik, hogy a temető zárva van.  
 
Mudriczki József polgármester:  
A temető kapu napkeltétől, napnyugtáig van nyitva. A temető kerítést azért építettük meg, 
hogy a szemetet ne hordják oda. A kapu azért van, hogy ne tudják autóval a temetőbe hordani 
a szemetet. A kapu zárva van, de nincs lelakatolva.  
 
Kucsera György képviselő:  
Az egyéni vállalkozásunk átalakul Kft.-vé. Úgy szeretnénk elnevezni a Kft.-t, hogy Parádi 
Pékség Kft. Ehhez a bejegyzéshez szükséges az önkormányzat hozzájárulása, hogy a Parád 
nevet használhassa a Kft.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Támogatom a hozzájárulást. Aki egyetért a hozzájárulás megadásával, kérem kézfelnyújtással 
jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag megadja a hozzájárulást.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
14/2013. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Kucsera György és Kucsera Györgyné szül: Verebi Edit 
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Parád, Béke út 58. szám alatti lakos kérelmére engedélyezi 
Parád település földrajzi nevének használatát a Parád, 
Kossuth L. u. 1. szám alatti székhelyű társas vállalkozásuk 
megnevezésében. 
Ezen hozzájáruló döntés alapján a sütőipari termékek 
gyártását és forgalmazását végző vállalkozás jogosult 
hivatalos elnevezésében, dokumentumaiban, termékein a 
Parád név használatára. 

 
Varró Gyula jegyző:  
Ismételten megjelent a Belügyminisztérium közbiztonsági pályázata, május 2-ig lehet 
benyújtani. Ha a testület támogatja, akkor ismételten kísérletet tennénk arra, hogy a térfigyelő 
kamerákra vonatkozó pályázatot benyújtsuk.  
 
Mudriczki József polgármester:  
A tavalyi évben a testület úgy gondolta, hogy szükséges lenne a térfigyelő kamerák kiépítése.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:   
A tavalyi évben nem kaptunk támogatást? A teljeset szeretnénk?  
 
Varró Gyula jegyző:  
Nem. Jelenleg 5 db kamerában gondolkodtunk. A település központban huta, és két irányban 
a 24-es fő útra, valamint a település két végén egy-egy kamera. Ebből kettő darab 
rendszámfelismerős lenne.  Ez a rendőrséggel lenne technikai kapcsolatban, bárki számára 
nem elérhető. A tavalyihoz képest annyiban módosult, hogy az komolyabb elképzelés volt. A 
későbbiek során sebesség mérésére is szerettünk volna lehetőséget teremteni.   
A jelenlegi kifejezetten térfigyelői feladatokra alkalmas. 
 
Csortos György képviselő:  
A falopások ügyében sikerrel járt a rendőrség. 
 
Mudriczki József polgármester:  
Dolgoznak az ügyön, lefoglalt fáról most nem tudok.  
 
Csortos György képviselő:  
A „pártok házában” a nyilvános WC ügye hol tart ?  
 
Mudriczki József polgármester:  
Kialakításra fog kerülni. A tervezővel megnéztük a kialakítás lehetőségét megvizsgáltuk, 
elkészíti a rajzot azt követően elkezdjük kiépíteni a WC-t. Tájékoztatom a képviselőket, hogy 
ünnepélyes megnyitása lesz a Palócháznak.  
Aki egyetért a térfigyelő rendszer kiépítésére a pályázat benyújtásával, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a pályázat benyújtásával.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
15/2013. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzata az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó 
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támogatásokról szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendeletében 
megjelölt 

„Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 
megvalósítása” 

tárgyú pályázatán részt kíván venni. 
A projekt célja a település közterületén térfigyelő kamera 
rendszer kiépítése. 
A projekt neve: Térfigyelő rendszer kiépítése Parádon 
Az eszközbeszerzés tervezett teljes összege: 4.569.059.-Ft  
Ebből az önkormányzat által vállalt önerő: 913.812.-Ft 
A projekt megvalósításához szükséges önerőt a 
képviselőtestület a 2013. évi költségvetési rendeletében 
szereplő felhalmozási tartaléka terhére biztosítja. 
A testület felhatalmazza tisztségviselőit, hogy a pályázat 
benyújtásáról soron kívül intézkedjenek, a fenntartásra és 
elidegenítésre vonatkozó szükséges nyilatkozatokat tegyék 
meg. 
 
Határidő: 2013. május 2. 
Felelős: polgármester 

 
Kucsera György képviselő:  
Ha nem lesz sikeres a pályázatunk, szorgalmazzuk önerőből a térfigyelő rendszer kiépítését.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Van friss információ a kilátóra beadott pályázatról ?  
 
Varró Gyula jegyző:  
Nincs érdemi információnk a pályázat sorsáról.  
 
Kucsera György képviselő:  
A piactéren a kirakodás problémát jelent.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Az ülés után kimegyünk a helyszínre.  
Ha nincs más kérdés, hozzászólás megköszönöm a megjelenést és bezárom az ülést.  
 

kmf. 
 
 

Mudriczki József                                             Varró Gyula 
       polgármester                                                       jegyző                          

 
 
 
                           Dr. Nagy István                                            Csortos György 
                              jkv. hitelesítő                                                  jkv. hitelesítő 

 
 

Lázár Éva 
jegyzőkönyvvezető 


