
Parád Nagyközség Önkormányzata  
   3240 Parád, Kossuth Lajos út 9l. 
  Tel: 36/364-118. Fax: 36/364-525. 
 
 
Szám: 382-9 /2013.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Parád Nagyközség 2013. június 17-én megtartott rendkívüli képviselőtestületi 

ülésén. 
                
 
Határozat száma      Tárgy 
 
24/2013. (VI.17.)  Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodása és 

Szervezeti és Működési Szabályzata módosításainak jóváhagyása 
 
 
Rendeletek száma      Tárgy 
 
 
 
Napirend:        
 

1./  Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodása és Szervezeti és 
Működési Szabályzata módosításainak jóváhagyása  

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Parád Nagyközség 2013. június 17-én megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésén 
 
 
Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint  
 
 
Mudriczki József polgármester:  
Köszönti a jelenlévőket, megnyitja az ülést. Ismerteti az ülés napirendi pontját.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag egyetért a napirendi pontok tartalmával.  
 
 1./ Napirendi pont 
 

Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Megállapodása és Szervezeti és Működési 
Szabályzata módosításainak jóváhagyása  

                          
Mudriczki József polgármester:  
A kistérségi társulásnál a megállapodást az új önkormányzati törvénynek megfelelően testre 
kellett szabni. Ezt, ahhoz, hogy az intézményeket tovább tudják működtetni, be kell adni a 
Magyar Államkincstárhoz. Erről előzőleg Pétervásárán az érintett polgármesterekkel 
tárgyaltunk, ott az a döntés született, hogy a jegyzők üljenek össze, beszéljék meg a 
módosításokat. Ez megtörtént. Egységes formában van a társulási megállapodás.  
 
Varró Gyula jegyző:  
A polgármesterek összeültek, hogy a társulás jelen helyzetéről, jövőjéről szót váltsanak. 
Akkor olyan döntés született továbbra is maradjon ez a szervezet együtt, ugyanakkor néhány 
polgármester részéről aggályossá vált a dolog, azért mert eddig sem, meg ezután sem igazából 
tudnak ennek a társulásnak az előnyeiből részesedni. A mi esetünkben az elmúlt 15 évben a 
dolog úgy működött, hogy azáltal, hogy mi létrehoztunk egy mikro térségi társulást, ennek 
következtében a többcélú kistérségi társuláson keresztül plusz állami forrásokat kaptunk. Ez 
nagyjából 20 millió Ft volt évente, amit az iskolára, óvodára tudtunk fordítani. Azon kívül 
voltak olyan kötelező önkormányzati feladatok, a belső ellenőrzési tevékenység, amit minden 
önkormányzatnak biztosítani kell. Ezt szintén a társulás keretein belül az általuk 
foglalkoztatott belső ellenőrök igénybevételével tudtuk megoldani. Azon kívül, akik földrajzi 
értelemben közelebb vannak Pétervásárához az ott működő, Aranykapu intézménynek a 
szolgáltatásait is igénybe tudják venni. Ez a gyermekjóléti, házi gondozói és egyéb támogató 
szolgálatot jelenti. Mi ezt a fizikai távolság és azáltal, hogy nekünk vannak saját szervezeteink 
nem tudtuk és nem is akartuk igénybe venni. Az idei évtől az állam nem igazán finanszírozza 
központi forrásokból a többcélú kistérségi társulásokat, ugyanakkor ezeknek a társulásoknak 
vannak korábbi időszakról bizonyos fejlesztési célú vállalásai is, amiket teljesíteni, fenntartani 
kell. Van néhány olyan projekt, ami uniós forrásból valósult meg és annak az ötéves után 
követése kötelező. Arra lehetett következtetni az elmúlt év végén, hogy itt komolyan zsebbe 
kell nyúlni az önkormányzatoknak. Akkor az alkudozás eredménye az volt, hogy 750 e Ft volt 
éves szinten a ránk jutó hányad a többcélú kistérségi társulás működtetése kapcsán. A mostani 
egyeztetésnek az volt a lényege, hogy vajon ezen a szinten maradhat-e ez a konstrukció és az 
még vállalhatónak tűnik, vagy ez a következő évtől drasztikusan megemelkedik. Ha ez az 
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utóbbi lépés következik be, akkor ebből nekünk már nincs gyakorlati előnyünk, csak 
hátrányunk, akkor föl kell mondani a társulást. Erre hat hónap van, hat hónappal előbb föl kell 
mondani a társulást, tehát június 30-ig. Az utolsó megbeszélésen eljutottunk oda, hogy a 
pétervásárai polgármester, aki egyben a társulás elnöke érzete, hogy ha Parád, Recsk, Sirok 
kilép, akkor összedől az egész többcélú társulási rendszer. Ha összedől, akkor az ottani 
emberek sorsa, plusz a kicsiknek a feladat ellátási kötelezettsége, amit a pétervásárai társulás 
által működtetett intézményeken keresztül oldanak meg, ez bizonytalanná válik. Ezen a 
tárgyaláson eljutottunk oda, hogy polgármester úr megígérte, hogy a következő évi 
költségvetés (2014) nem növekszik, ami hiányzik pénz, azt ők előteremtik, annak érdekében, 
hogy a társulás továbbra is együtt tudjon maradni és tovább tudjon működni. Ennek 
eredményeképpen múlt hét csütörtökön volt a polgármestereknek újabb összejövetel, ahol 
előzetesen ők ennek megfelelően előkészítették az újabb társulási megállapodást. A következő 
lépés, hogy minden önkormányzat ezt a megállapodást, vagyis azt, hogy együtt maradunk és a 
társulásból nem lép ki, el kell fogadnia, annak érdekében, hogy ezt a dokumentumot és a 
képviselő-testületi határozatokat a kincstárhoz be kell csatolniuk, hogy a következő hónapban 
is megkapják az állami finanszírozást az intézmények.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Ha a nagy települések kilépnek, akkor az arányok miatt összedől a társulás. Azt kérném a 
testülettől, hogy ezt az átdolgozott megállapodást fogadjuk el. Ha a jövőben azt látjuk, hogy 
emelkedik a költség, akkor újra gondoljuk a dolgot. Az önkormányzat által üzemeltetett iskola 
busz tulajdonosa a Pétervásárai Többcélú Kistérségi Társulás, üzembentartója Parád 
Nagyközség Önkormányzata. Azokat a gyereket hordja nagyrészt, akik a KLIK által 
üzemeltett intézménybe járnak, illetve az óvodába hord gyerekeket Parádsasvárról és 
Bodonyból. Azt szeretnénk, hogy a busz továbbra is üzemeljen, hogy a miénk legyen, de nem 
minden áron. A busz kérdése egy külön megállapodás része lesz.  
 
Szakács József képviselő:  
Sirok és Recsk is benne marad a társulásba?  
 
Mudriczki József polgármester:  
Amikor szavaztunk mindenki igennel szavazott, kivéve Recsket, aki tartózkodott. Még 
gondolkodnak rajta.  
 
Szakács József képviselő:  
Ha Recsk kilép, akkor is marad a 700 e Ft, csak jövőre változik nagyon.  
 
Varró Gyula jegyző:  
Abban maradtunk a pétervásárai polgármesterrel, hogy ha a társulást fenn akarja tartani, akkor 
a terheket a kiválók esetében neki kell átvállalnia. Az új tervezet szerint kockázat nélkül ki 
tudunk szállni, ha kiakarunk.  
 
Szakács József képviselő:  
A LEADER-ben ők döntenek, vagy csak elődöntés van ?  
 
Varró Gyula jegyző:  
Ők döntenek, de utána az ő döntésük alapján Miskolcra a főhatóságukhoz továbbküldik, ők 
jogilag még átnézik. Első körben ők szűrik meg a pályázatokat.  
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Mudriczki József polgármester:  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
24/2013. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint a Pétervásárai Kistérség Többcélú 
Társulás tagja a – Társulási Tanács 2013. június 13. 
napján hozott előzetes döntésével összhangban – a 
Társulási Megállapodást és a Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosításait egyhangú szavazattal jóváhagyja.  
A testület felhatalmazza polgármesterét, hogy képviselő-
testület döntéséről a többcélú társulás elnökét a határozat 
kivonat megküldésével soron kívül tájékoztassa, 
egyidejűleg az új társulási megállapodást az önkormányzat 
nevében aláírja.  

 
Mudriczki József polgármester:  
Ha nincs más kérdés, hozzászólás megköszönöm a megjelenést és bezárom az ülést.  
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

Mudriczki József                                            Varró Gyula 
       polgármester                                                       jegyző                          

 
 
 
 
 
                            Csortos Béláné                                              Szakács József 
                              jkv. hitelesítő                                                  jkv. hitelesítő 

 
 
 

Lázár Éva 
jegyzőkönyvvezető 

 


