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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Parád Nagyközség 2013. május 16-án 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 Nagyközség 1/2012. (II.15.) a nagyközség 
költségvetéséről szóló rendeletének módosítása                                  

   
Mudriczki József polgármester:  
Törvényi kötelezettség, hogy a módosítást el kell fogadnunk, és át kell vezetnünk a 
nyilvántartásainkon. A Pénzügyi Bizottság előzetesen megtárgyalta a módosítási javaslatot.  
 
Szakács József képviselő:  
A felhalmozás célú bevétel növekedett. A Pénzügyi Bizottság megvitatta a rendelet 
módosítását, elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki egyetért a rendelet módosításával, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a módosítással.  
 

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
4/ 2013. /V.17./ SZÁMÚ RENDELETE  
a  2012. évi költségvetés  módosításáról 

 
Parád Nagyközség Önkormányzata a település 2012. évi költségvetését az 1/2012. /II. 15./ 
számú rendelettel fogadta el. 
A 2012. évi költségvetési rendelet az II. félévben kapott többlet források  miatt az alábbiak 
szerint módosul: 
 

1. §. 
 
Az alaprendelet 3. §-a a következők szerint módosul: 
 
                                                                                       Módosított I.               Módosított II 
 Költségvetés főösszege 457.770 eFt                       514.202 eFt
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             Ezen belül: 
- felhalmozási célú bevétel:                     28.338   eFt55.649 54.001 eFt 

  
- felhalmozási célú kiadás:                       30.510 eFt 25.590 eFt 

 Ebből: 
  -   Fejlesztési kiadások  26.910 eFt 27.811 eFt 
  -   Felújítások 
  -   Fejlesztési célú kölcsön  600 eFt 600 eFt 
  -   Fejlesztési céltartalék  3.000 eFt 3.000 eFt 
 

- működési célú bevétel:                        426.432 eFt 455.553 eFt 
- működési célú kiadás:                        427.260 eFt 457.201 eFt 

  Ebből: 
- személyi jellegű juttatások          196.102 eFt 200.483 eFt 
- munkaadókat terh. járulékok és 
-  szociális hj. adó            44.274 eFt 45.458 eFt 
- dologi jellegű kiadások                         108.781 eFt 129.600 eFt 
- társadalom és szoc.pol.juttatások          29.878 eFt 31.660 eFt 
- pénzeszköz átadás államházt.  belülre  560 eFt 560 eFt 
- pénzeszköz átadás államh. kivülre        5.872 eFt 5.872 eFt 
- ellátottak pénzbeli juttatásai                    1.300 eFt 1.300 eFt 
- általános működési tartalék              40.493 eFt 41.824eFt 

 
- ÉRV -től szerződés szerinti  bevétel  3.000 eFt 3.000 eFt 

 
  

2. § 
 
Az 1/2012. / II. 15./ számú önkormányzati rendelet 5 §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
/1/ A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, bevételeinek és 

kiadásainak összege 65.165 e Ft. A hivatal engedélyezett létszáma: 11 fő, ebből 
köztisztviselő 8 fő 

/2/ Az önállóan működő Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
bevételeinek és  

kiadásainak összege 67.129eFt. 
 Az intézmény engedélyezett létszáma: 18,75 fő. 
 
/3/ Az önállóan működő Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény   
     bevételeinek és kiadásainak összege 123.777 eFt 
      Az intézmény engedélyezett létszáma: 27,25 fő 
 
 
/4/ Az önkormányzat bevételeit és kiadásait jogcímenként a 3/d melléklet mutatja be, a 

kiadások között 41.824 eFt  általános, működési és 3.000 eFt céltartalékot  állapít meg. 
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3. § 
 

/ 1 / Az 1/2012. /II. 15./ számú önkormányzati rendelet többi paragrafusa változatlanul 
érvényben marad. 
 
/ 2 / Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
 2./ Napirendi pont 
  

2012. évi zárszámadás megtárgyalása  
    
Mudriczki József polgármester:  
Szintén megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság a 2012. évi zárszámadása rendeltet.  
 
Szakács József képviselő:  
Az önkormányzat az elmúlt évet 533.128e Ft bevétellel és 499.503e Ft kiadással, 35.450e Ft 
záró pénzkészlettel zárta. A zárszámadási rendelet részletesen tartalmazza a bevételeket és 
kiadásokat.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki elfogadja a zárszámadási rendeletet, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a zárszámadási rendeletet.  
 

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
5/2013. (V.17.) SZÁMÚ RENDELETE 

 PARÁD NAGYKÖZSÉG  
2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL 

 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször 
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §. kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi 
költségvetési beszámolójáról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

A rendelet hatálya  
 

1. § 
 
/1/ A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra  és 

az    önkormányzatok által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki. 
 

A költségvetési beszámoló bevételei és kiadásai 
 

2. § 
 
/1/  Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadást az 1., 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően  
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  533.128 eFt bevétellel 
  499.503 eFt kiadással 
  35.450 eFt záró pénzkészlettel 
 
       jóváhagyja. 
 
                           Ezen belül: 

- felhalmozási célú bevétel:                      56.613 eFt 
- felhalmozási célú kiadás:                       50.333 eFt 
- működési célú bevétel:                        475.316 eFt 
- működési célú kiadás:                         447.574 eFt 
- egyéb bevételek 1.199 eFt 

                   Ebből: 
- személyi jellegű juttatások          191.222 eFt 
- munkaadókat terh. járulékok                 43.728 eFt 
- dologi jellegű kiadások                         129.562 eFt 
- társadalom és szoc.pol.juttatások          27.258 eFt 
- pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  552 eFt 
- előző évi maradvány átadás 23  eFt 
- pénzeszköz átadás államh. kívülre        5.599 eFt 
- ellátottak juttatásai                                  1.441  eFt  
- finanszírozási  kiadások 48.189 eFt 

 
 
/2/  Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. számú, kiadásait szakfeladatonként a 2. 

számú, jogcímenként a 2/a számú mellékletnek megfelelően fogadja el.  
 
/3/ 2012. évben az önállóan működő költségvetési intézmények bevételi és kiadási   

előirányzatainak teljesítését a 3/a. – 3/d. mellékletek szerint hagyja jóvá.  
 

3 . § 
 
/1/ A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásait a 2. számú melléklet  

felhalmozási kiadások része szerint hagyja jóvá. 
 

4 . § 
 
/1/ A képviselő-testület az önkormányzat 2012. XII. 31.-i állapot szerinti vagyonát az 5. 

számú melléklet szerinti mérlegben szereplő adatok alapján 1.951.109 eFt-ban állapítja 
meg.  

 
/2/ A képviselő-testület a pénzmaradvány alakulását a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.  
 

5. §  
 
/1/ Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradvány 2013. évi előirányzatokon történő 

átvezetéséről köteles az I. félévi beszámoló elkészítését megelőzően gondoskodni.   
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6. § 
 

/1/ Az önkormányzatnak 2012. december 31.-én hitelállománya nem volt. 
/2/ Az önkormányzatnak 2012. év folyamán hozott - több éves kihatással járó pénzügyi 
döntése a Kossuth L úti vízelvezetés és Köves patak rekonstrukciója, melynek 2013 évre 
áthúzódó kiadása 128.449 eFt 
/3/ Az önkormányzat 2012. évben Európai Uniós pályázati forrását a 4 sz. melléklet 
szemlélteti. 
/4/ Az önkormányzat 2012. év folyamán közvetett támogatásról nem hozott döntést. 
 

7. § 
 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 3./ Napirendi pont 
 
      A 2014. évi költségvetési koncepció megtárgyalása   

 
Mudriczki József polgármester:  
A koncepció, szöveges bemutatása a jövő évi elképzeléseknek. A koncepciót is tárgyalta a 
Pénzügyi Bizottság.  
 
Szakács József képviselő:  
Továbbra sem kívánjuk az adóterheket a jövő évben emelni. A bérleti, parkolási díjak 
tekintetében esetleg 10%-os emelés várható. A térítési díjakon nem kívánunk emelni. A 
kiadások tekintetében továbbra is fontos szempont a kötelező feladatok ellátása. Az óvodában 
gyermeklétszám növekedés miatt csoportnövekedés is várható. Pályázatokkal kapcsolatban 
elmondhatjuk, hogy a parádfürdői autóbusz állomás helyére van tervezve a hegyi 
sportállomás. A fogorvosi rendelő és tanácsadó korszerűsítésére pályázatot nyújtottunk be. A 
térfigyelő rendszer kiépítésre is pályázat került benyújtásra. Sikeres pályázat esetén a 
kivitelezési munkák áthúzódhatnak 2014 évre. Mikro térségi összefogással megvalósulhat a 
csatornahálózattal nem rendelkező területeken a közművesítés.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Ha megismerjük majd a hozzárendelt számokat, akkor a koncepció is jobban körvonalazódik. 
Aki elfogadja a 2014 évi költségvetési koncepciót, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a koncepciót.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
16/2013. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 2014. évi költségvetési koncepció tartalmával egyetért 
azt jóváhagyólag tudomásul veszi, azzal, hogy az év 
folyamán ismertté váló információk birtokában szükséges 
annak kiegészítése, bővítése. 
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Előterjesztés 
Parád Nagyközség 2014 évi költségvetési koncepciójához 

 
 
Tisztelt Képviselőtestület ! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv 24 § ( 1 ) bek. 2013. január 1.-től hatályos 
rendelkezése alapján a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót április 30 –ig kell 
a képviselőtestület elé beterjeszteni. 
 
2013. január 1-el jelentősen átalakult az állami támogatások rendszere, az intézményrendszer, 
illetve az önkormányzati feladatok köre is, ennek működéséről még alig rendelkezünk 
tapasztalattal. Mivel a Kormány részéről sem kerültek pontos célok, feladatok 
megfogalmazásra, így a 2014 évi költségvetési koncepció kialakításakor csupán alapelveket 
tudunk megfogalmazni. 
 
Bevételek 
Az adóbevételek tekintetében továbbra sem kívánjuk emelni az adótételeket. A jogszabályi 
rendelkezéssel megemelt talajterhelési díj bevallások folyamatosan érkeznek az 
önkormányzathoz, de az adóbevétel nagyságát jelenleg nem tudjuk megbecsülni, mivel akik 
eddig nem kötöttek rá a szennyvíz hálózatra, most a megemelt díj hatására befizetik a társulási 
hozzájárulást, élnek a részletfizetési kedvezménnyel, és rákötnek a rendszerre, de nagy 
számban mentesülnek a fizetési kötelezettség alól. 
 
Állami támogatások 2013 évben jelentősen átalakultak, a 2014 évi kormányzati törekvésekről 
még nincs információnk. Valamennyi feladathoz rendelt állami támogatást megigénylünk 
majd. 
 
Saját bevételeink körében a térítési díjakat a 2013. évi emelés után nem kívánjuk változtatni. 
Bérleti díjak, parkolási díjak tekintetében elgondolkodtató egy 10 %-os emelés, 
párhuzamosan azzal, hogy a parkolási díjnál a jelenlegi napi parkolási díj mellé meg kell 
vizsgálnunk az óránkénti díjfizetés lehetőségét. Igaz ennek technikai kivitelezése is 
átgondolást igényel. 
 
2014 évre jelenleg nem rendelkezünk információval a Cifra Istálló további üzemeltetésével 
kapcsolatban. Amennyiben nem kapnánk meg az üzemeltetési jogot, az jelentősen csökkenti 
majd a saját bevételeket. A többi kiállítás / Asztalos Jochák, Tájház, Palócház / belépő díjánál 
meg kell fontolni egy kombinált belépődíj kialakítását. A Parádfürdői vízmúzeum időszaki 
kiállításként való működtetésének feltételein is érdemes elgondolkodni, ha a közmunka 
programmal a továbbiakban is számolhatunk. 
Évek óta próbáljuk hasznosítani a Kossuth u 83. 85. sz önkormányzati ingatlant, (Kakuk 
melletti terület) valamint a Parádfürdői Freskó és Ybl szállót, ez továbbra is napirenden 
marad. 
 
Kiadások 
A kiadások kialakításánál továbbra is elsődleges szempont a kötelező önkormányzati 
feladatok jó színvonalú ellátása.  
Az új Köznevelési törvény meghatározza az óvodai csoportok létszámát, melyet jelen 
rendelkezések alapján nem lehet túllépni. A 2013. szeptember 1.-től beíratott gyermekek 
száma 90 fő, ebből a nagycsoportosok száma 38 fő, ezért mostani ismereteink alapján egy 
negyedik csoportot is ki kell alakítani, mely 3 fő többlet foglalkoztatást jelent. A beírt 
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gyermeklétszám alapján a megemelt közalkalmazotti létszám alkalmazására 1 évig lesz 
indokolt, de azt vállalni szükséges. Ennek többletköltség hatása jelenleg még nem ismeretes, 
mivel a jövő évi finanszírozásról nem állnak rendelkezésre számadatok. 
 
Az állami fenntartásba került Iskolát illetően a költségmegosztásra vonatkozóan a 
Klebersberg Intézményfenntartó Központtal megkötöttük a megállapodást, az általunk 
fizetendő tényleges költségek nagyságrendjére számszerű adattal nem rendelkezünk.  
 
Amennyiben az utolsó negyedévben kedvezőtlen tendenciák jósolhatók a következő évre, úgy 
az önként vállalt feladatainkat felül kell vizsgálni. 
 
Személyi juttatások tekintetében szem előtt tartjuk a vonatkozó rendeleteket, továbbra is 
számolni kell a minimálbér és a garantált illetmény emelésével.  
A dologi és egyéb folyó kiadások tekintetében szükséges lenne az infláció követése, hogy az 
értékállóságot megőrizhessük.  
 
Felhalmozási kiadások tekintetében a Köves patak rekonstrukciója, Kossuth úti vízelvezetés 
IV. üteme 2013 évben várhatóan befejeződik. 
A Parádfürdői autóbusz állomáshelyen tervezett Hegyi sport állomás illetve a Fehérkői kilátó 
építésére benyújtott ÉMOP-os pályázat illetve a Fogorvosi Rendelő és Tanácsadó 
korszerűsítésére készült ugyancsak ÉMOP-os pályázat sorsa bizonytalan. Ugyancsak nem 
rendelkezünk hivatalos információval a településközpont kialakítására benyújtott LEADER-es 
pályázatunkról sem. 
 
Jelenleg újabb pályázatot nyújtunk be a térfigyelő rendszer kiépítésére. Amennyiben ez a 
pályázat sikeres lesz, a kivitelezési munkák áthúzódhatnak 2014 évre, s a 20 % önerőt is 
akkor kell biztosítani. 
 
Szintén pályázati forrásból valósulhat meg a még csatornahálózattal nem érintett területek 
közművesítése mikro térségi összefogással, melynek Recsk önkormányzata a gesztora. 
Ez szerencsés esetben érintheti a Cifra, Ady E. Károlyi, Tölgyfa utcákat illetve a közös 
tulajdonú szennyvíztisztító telepet. 
 
Továbbra is figyelemmel kísérünk minden pályázati lehetőséget mind a működtetés, mind a 
felhalmozás tekintetében, hogy ezzel is bővítsük lehetőségeinket. 
 
Ennyiben szerettem volna ismertetni a 2014 évi költségvetésre vonatkozó elképzeléseinket. 
 
 4./ Napirendi pont 
 
       Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat Alapító Okiratának módosítása  
 
Mudriczki József polgármester:  
A köznevelési törvény módosítása miatt szükségessé válik az intézményi alapító okirat 
módosítása. A köznevelési törvény változása, illetve a gyermeklétszám bővülése miatt, három 
csoportról, négy csoportra emelkedik a csoportlétszám, ehhez kapcsolódóan az alkalmazotti 
létszámokat is hozzá kell rendelni. Az alapító okirat módosítása ezt tartalmazza. A másik 
határozati javaslat a már megismert, illetve lehetséges csoport létszámokat tartalmazza. Két 
nagycsoport lenne 25-25 fővel. A kis és középső csoport 30-30 fővel indulhatna. Az óvoda 
maximális befogadóképessége 110 fő. Szeptemberben fogjuk látni a pontos létszámot.  
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Szakács József képviselő:  
Ez a létszám várhatóan mikor indul ?  
 
Varró Gyula jegyző: 
Szeptember 1-jétől. A 38 fős nagycsoportos létszám az a május 30-ig a beírt állapotot 
tartalmazza.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Óvónőt és dadát is kell felvenni a csoporthoz. Ennek az előkészítése is időt igényel.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Ez kifog jönni abból a normatívából, amit az óvoda kap ?  
 
Varró Gyula jegyző: 
Ez majd az elszámoláskor fog kiderülni. A mostani létszámokkal nullszaldós az intézmény. 
Nem tudjuk, az óvodapedagógus létszámot, milyen szakmai múlttal rendelkező munkatárssal 
tudja megoldani, milyen bérrel tudja alkalmazni. A növekedő gyermeklétszámhoz, 
hozzátartozik a növekvő finanszírozás is. A következő évi zárszámadásnál fogjuk látni a 
tényleges helyzetet.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki elfogadja az óvoda alapító okiratának módosításáról szóló határozati javaslatban 
foglaltakat, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért az alapító okirat módosításával.  
 
Parád Nagyközség Önkormányzatának 
17/2013. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású 
Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat intézmény 
Alapító Okirata 1. pontját elfogadása napjával, 2. pontját a 2013-2014. oktatási évtől 
kezdődően az alábbiak szerint módosítja: 
1.) Az intézmény hivatalos neve: 
 
 BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat  
                            3240. Parád, Kossuth Lajos u. 128. 
                 Adóigazgatási száma:    16745975-2-10 
                 OM azonosító:               031372 
 
2.) Az intézmény típusa: Közintézmény közszolgáltató tevékenységet ellátó helyi   
önkormányzati költségvetési szerv 
 - 4 óvodai csoporttal működő nevelési intézmény, amelyhez 
 - Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítés valamint, Központi Konyha kapcsolódik. 
  
Az intézmény közös igazgatású egységként az integrációra vonatkozó szakmai szabályok 
szerint működik. 
Közalkalmazotti létszám (Óvoda + Gyermekjóléti Szolgálat + Családsegítés):   15 fő 
                                        (Központi Konyha)                6 fő 
                Épület maximális befogadó képessége:     110 fő 
Központi Konyha engedélyezett napi adagszáma:  400 adag 
 



 10 

A képviselőtestület felhatalmazza tisztségviselőit, hogy az intézmény alapító okirata 
módosításáról az intézmény vezetőjét soron kívül tájékoztassa. 
Az intézmény vezetője az óvodai csoportszám változás következtében szükségessé váló 
humánpolitikai intézkedésekről soron kívül intézkedjen. 
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki egyetért az óvodai csoportlétszámokat módosító határozati javaslattal, kérem 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat.  
 
Parád Nagyközség Önkormányzatának 
18/2013. számú határozata: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 25. § (7) bekezdésének módosításáról 
szóló 2013. évi LV törvény 5. § rendelkezése alapján, az óvodai csoportra, megállapított 
maximális létszám, a nevelési év indításánál, a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz 
százalékkal átléphető. 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete mint fenntartó, ezen rendelkezés 
figyelembe vételével a Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
intézményben az alábbiak szerint engedélyezi a 2013-2014. nevelési évben az óvodai 
csoportok maximális létszámhatárának a megnövelését. 
 

Óvodai csoport  
jelölése 

törvény szerinti 
maximális létszám 

Fenntartói döntés 
alapján megnövelt 

létszám 
max. 20 % 

Engedélyezett 
összlétszám 

Kiscsoport 25 fő 5 fő 30 fő 
Középsőcsoport 25 fő 5 fő 30 fő 
Nagycsoport I. 25 fő 0 fő 25 fő 
Nagycsoport II. 25 Fő 0 fő 25 fő 

 
A testület felhatalmazza az intézmény vezetőjét, hogy a létszámhatárokat a testület döntése, 
illetve a törvény rendelkezései figyelembe vétele mellett alkalmazza. 
 
 5./ Napirendi pont 
 
        Egyebek 
 
Mudriczki József polgármester:  
Van három olyan múzeumunk ami nem nagy távolságra van egymástól. A Tájház, az Asztalos 
Johák fafaragó kiállítás és a Palócház. A belépőjegyek 250.-Ft/fő összegbe kerülnek 
helyszínenként. A tapasztalatok szerint szükségessé vált kombinált felnőtt, gyermek és 
nyugdíjas jegy kiadása. A felnőtt jegy 600.-Ft-ba, a gyermek és nyugdíjas jegy 350.-Ft-ba 
kerülne. Ezzel mind a három múzeum megtekinthető lenne. A kombinált jegy június 1-jétől 
lépne életbe. Mivel a költségvetési rendelet tartalmazza a kiállítóhelyeken érvényes belépők 
árát, ezért a költségvetési rendelet 3. § /3/ bekezdését kiegészíteni szükséges. Aki egyetért a 
rendelet módosításával, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatja a kombinált belépőjegy kiadását, és a 
költségvetési rendelet módosítását.   
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PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

6/2013. (II.17.) rendelete  
a nagyközség 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (02. 15.)  

számú rendeletének módosításáról 
 

Parád Nagyközség Önkormányzata a település 2013. évi költségvetését az 1/2013. (02. 15.) 
számú rendelettel fogadta el. 
 
A Kiállító helyek látogatottságának fokozása érdekében felmerült az igény egy kombinált 
belépőjegy kialakítására. 

1. § 
 
Ezért az alaprendelet 3. § /3/ bekezdés kiállítási belépők része az alábbi szövegrésszel egészül 
ki: 
 
 - kombinált felnőtt 600  Ft/fő 
 - kombinált gyermek, nyugdíjas 350  Ft/fő 
 
A kombinált jegy a Tájház, Palócház, és Asztalos Jochák kiállítás látogatására jogosít. 
 

2. § 
 
/ 1 / Az 1/2013. /02. 15./ számú önkormányzati rendelet többi paragrafusa változatlanul 
érvényben marad. 
/ 2 / Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
Mudriczki József polgármester:  
Két lakossági beadvány érkezett az önkormányzathoz. Benyus Lászlóné a parádi 546 hrsz-ú 
ingatlanra vételi ajánlat. Ez az ingatlan a hozzájuk vezető út és a Szerencsejáték Rt. közötti 
hegyoldal. 1246 m2-nyi terület. A szabályok szerint az út a törzsvagyon része, így nem 
elidegeníthető. Ezt jogszerűen értékesíteni nem tudjuk.    
 
Szakács József képviselő:  
Szeretnék a területet rendbe tenni.  
 
Mudriczki József polgármester:  
A közeljövőben kitisztítjuk a területet. Eladni nem tudjuk, de a kitisztítását vállaljuk rövid 
határidővel. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a javaslattal.   
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
19/2013. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Benyus Lászlóné Parád, Kossuth L. 352. szám alatti lakos 
területvásárlási kérelmét nem támogatja. 
A kérelemben foglalt 546 hrsz-ú ingatlan az ingatlan-
nyilvántartás és a települési vagyonkataszter szerint adatai 
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szerint kivett közút megjelölésű, a törzsvagyon része, 
amely jogszerűen nem elidegeníthető. 

 
Mudriczki József polgármester:  
Sidló Józsefné, Sidló Tamás és dr. Sidló Klára a parádóhutai több területet ajánlottak 
megvételre. A parádóhutai temetőben van három nem nagy területű ingatlanuk, amit 
megvételre kínálnak az önkormányzat részére. Az előző előtti testülettől van ígéretük arra, 
hogy ezeket megvásárolja. 400.-Ft/m2 irányárat jelöltek meg eladási árként. 
Ingatlanszakértővel meg kellene vizsgáltatni, hogy mit érnek a területek. Abban kérném a 
testület támogatását, hogy mielőtt bármilyen vételi szándékot meghatároznánk, független, 
külsős ingatlanszakértő mérje föl, hogy mit érnek a felajánlott területek.    
 
Szakács József képviselő:  
Nincs rá nagyon szükségünk, ha megvesszük plusz feladat lesz. Nézzük meg a helyszínen. A 
400.-Ft/m2 ár hektáronként 4 millió Ft-ra jön ki, én ezt soknak találom. Vizsgáljuk meg a 
helyszíneket egyenként.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Járjuk be a helyszínt és ennek függvényében kérjünk szakértői véleményt.  
Egy parádi lakos azzal keresett meg, hogy bántja a szemét a Palóc Piacot reklámozó lepedő 
Parád Recsk felőli végén, vetessem le. Mi erről a testület véleménye ?  
 
Csortos Béláné képviselő:  
Engem is többen megkerestek magánszemélyek telefonon, de az Erzsébet Szállóból is. Már 
kitettük a Palócnapok időpontját, igényesen, virággal díszítve, a terület rendbe lett téve. Aki 
úgy gondolja, hogy az helyénvaló, hogy heteken keresztül egy filctollal megírt, oda dobott 
valami díszelegjen, valamint léggömb maradványok legyenek. Úgy gondolom, hogy ha valaki 
egy ilyen rendezvényt működtet, akkor megfelelő igényességgel tartsa rendbe annak 
környékét. Mi is rendet teszünk a rendezvényeink után. Minél hamarabb takarítsák össze a 
környezetet.  
 
Szakács József képviselő:  
Egy árussal beszéltem, akik nem mennek le arra a területre és maximálisan egyetért velünk. 
Nem tudom mit lehet tenni ez ellen hivatalosan.  
 
Varró Gyula jegyző: 
Fel kell szólítani a rend helyreállítására a kihelyezett szóróanyagok eltávolítására.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Megkeresett a rendezvény szervezője Gálfalvy Gallik Béla. Kifogásolta, hogy az 
önkormányzat nem eléggé segíti őt. Azt is elmondta, hogy megígértük, hogy a Palóc Piac 
idején nem engedélyezzük más árusok tevékenységét.  
 
Varró Gyula jegyző: 
Palóc Piac, nem minden hétvégén volt, hanem havonta egy. Most minden hétvégén 
gazdaudvar címszó alatt van rendezvény. Jó néhány árus szeretett volna visszajönni az eredeti 
helyszínre, erre kértek közterület használati engedélyt tőlünk. Ezek az árusok lenyilatkozták, 
hogy a Palóc Piac alkalmával ők ott fognak árulni a Palóc Piac területén. Az egyéb 
hétvégéken, amikor nincs Palóc Piac, akkor szeretnének a pavilonsoron árulni.  
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Dr. Nagy István alpolgármester:  
Azt ígértük, hogy közösen keresünk a Palóc Piacnak megfelelő helyet. Az a véleményem, 
hogy találjunk megfelelő helyet, mert a mostani lejáratása a piacnak a mostani helyszín.  
 
Varró Gyula jegyző: 
Nem mi küldtük el, ő választotta az új helyszínt szándékaink ellenére. Amit közbülső 
megoldásként ajánlottunk, azt sem fogadta el.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Azt kategorikusan kijelentette, hogy a fölső parkolóban, amely a rendezvény eredeti 
helyszíne, nem kíván lenni, mert nézeteltérése volt a szereplőkkel. Ajánlottunk másik 
területet, arra azt mondta, hogy nem.  
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Igen is legyünk azon, hogy ne engedjünk olyan körülményt, hogy a helyszín miatt 
sárdagasztás legyen és a palóc elnevezést használja hozzá.   
A faluközpontban lévő piactér ügyében történt valami ?  
 
Mudriczki József polgármester:  
Megkerestem faipari vállalkozókat. A holnapi nap folyamán jön hozzám egy parádi 
vállalkozó, akivel megbeszélést tartunk, hogy elárusító, kis pavilonok mennyiért és hogyan 
építhetők oda.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
A képviselők a helyszíni szemlén azt is felvetették, hogy meg kell nézni, hogy belefér a 
költségvetésbe a piac aszfaltozása, vagy nem ? Nem lenne jó ezeket a szándékokat elodázni.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Kérünk árajánlatokat.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
A fogorvos pótlására van valami fejlemény ?  
 
Mudriczki József polgármester:  
Igen. Többen jelentkeztek. Holnap is jön egy fogorvos tárgyalni, megnézni a lehetőséget.  
Ennek eredményéről tájékoztatom a képviselő-testületet. 
Ha nincs más kérdés, hozzászólás megköszönöm a megjelenést és bezárom az ülést.  
 
 

kmf. 
 
 

Mudriczki József                                             Varró Gyula 
       polgármester                                                       jegyző                          

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

 
Lázár Éva 

jegyzőkönyvvezető 


