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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Parád Nagyközség Önkormányzata hivatali helyiségében, Parád Nagyközség 2013. 

november 14-én megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésén 
 
 
Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint  
 
 
Mudriczki József polgármester:  
Köszönti a jelenlévőket, megnyitja az ülést. Ismerteti az ülés napirendi pontjait.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyetért a 
napirendi pont tartalmával.  

 
 1./ Napirendi pont 
 

                                                         Gépjármű beszerzés pályázaton való részvétel 
megtárgyalása               

 
Mudriczki József polgármester:  
A mai rendkívüli testületi ülés oka, hogy egy most megjelent 103/2013. (XI. 8.) VM. rendelet 
alapján önkormányzatunk autóbeszerzés támogatására kíván pályázni. A pályázat nettó 100%-
ban támogatott, 10 millió Ft-ot biztosít gépjármű cserére. A tulajdonunkban lévő Mitsubichi 
gépjármű 20 éves, 450000 km-t futott, rossz állapotban van. Ez célzatosan az étkezetés, a házi 
segítségnyújtás, az Idősek Klubja szolgáltatás fejlesztésére történne a pályázás. A kiküldött 
anyag tartalmaz egy együttműködési megállapodást egy budapesti céggel, akik ezt a 
pályázatot ígéret szerint révbe juttatják, és nem kérnek a pályázat írásáért pénzt.  Két 
határozati javaslat készült. Az egyikben a szociális alapszolgáltatási tevékenységek (házi 
segítségnyújtás, étkeztetés, idősek klubja) szakmai programját kell elfogadnunk, ez része a 
pályázati dokumentumnak. Ezt csatolni kell a beadandó pályázathoz. A másik döntés arról, 
hogy elindulunk ezen az autó beszerzési pályázaton.   
 
Varró Gyula címzetes főjegyző:  
Hétfőn, ezelőtt három nappal jelent meg a jogszabály azzal, hogy november 15-én az MVH-
nál előregisztráció és 25-én pályázat beadási határidő, 8 órakor indul. Versenyhelyzet van, 
mert a beérkezés sorrendjében bírálják a pályázatokat. Három kategória van személyautó, 
terepjáró, 8-9 személyes mikrobusz. 10 millió Ft a busz esetében az adható nettó támogatás. 
Az Áfa-t az önkormányzatnak kell bevállalni. Ez a magyarázata a rendkívüli ülés 
összehívásának. A budapesti cég német típusú gépjárművek beszerzésére specializálódott. Ha 
velük kötünk szerződést, akkor az egyet jelent azzal, hogy az általa ajánlott várhatóan két 
típus közül lehet választani, ha nyerünk. A hétfőn megjelent jogszabályban nagyon részletes 
leírás van a típusra vonatkozóan. Tehát, ha a budapesti céggel kötünk szerződést nem kerül a 
pályázat előkészítése, írása pénzbe, viszont ő fogja kiválasztani helyettünk az autótípust. Arra 
is van lehetőség, hogy ne velük kössünk szerződést, akkor jöhet minden típus, ami egyéb ként 
a jogszabályban meghatározott paramétereknek megfelel. Ez belekerülhet 300e Ft+Áfa 
pályázat írásba, akkor lehet minden fajtából választani. Nekünk van kapcsolatunk a Heves 
Megyei Önkormányzat Területfejlesztési szervezetével, aki a fogorvosi pályázatunkat 
menedzselte és nyert. Ott fizetnünk kellett a pályázat készítésért 300 e Ft-ot.  
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Mudriczki József polgármester:  
A személyautó nekünk nem megoldás, a terepjáró inkább a tanyavilágba tesz jó szolgálatot, 
ami szóba jöhet az a 8-9 személyes kisbusz. Az a kérdés, hogy beleférjünk a 10 millió Ft-ba, 
az Áfa-t nekünk kell hozzátenni, ami 2.700 e Ft, ha felhasználjuk a 10 millió Ft-ot.  
 
Dr. Radetzky Nagy István képviselő:  
Ma Magyarországon, aminek távlatai vannak az az idős és a szociális ellátás. Ezt mindenféle 
értelemben támogatni kell. Fönn kell tartani a szolgálatot, és biztosítani kell a technikai 
hátteret. Ha van egy ilyen lehetőségünk, ki kell használni. Ha jól értem a budapesti céggel 
kötött megállapodás esetén meg spóroljuk a pályázat írási költséget és beszűkítjük a 
beszerezhető autóknak a körét.  
 
Varró Gyula címzetes főjegyző:  
Az az aggályunk, hogy a 10 millió Ft+ áfa árba az általuk kínált két gépkocsi típuson kívül az 
összes többi bőven beleférne, azzal a felszereltséggel, amit a jogszabály előír. Az a kockázat 
van benne, hogy lehet, hogy saját erőt kell pótolni. Abban egyetértés van, hogy pályázzunk.  
 
Dr. Radetzky Nagy István képviselő:  
Az autó mikor kerülhet az önkormányzathoz ?  
 
Varró Gyula címzetes főjegyző:  
Jövő nyáron. A pályázat beadása november 25-én indul, tart december 13-ig. Utána kezdődik 
a földolgozás. Szerintem jövő tavasszal lesz eredményhirdetés. A jogszabály azt írja, hogy 
2014. december 31-ig kell fölhasználni a pénzt és az elszámolás 2015. január 31.   
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyetért a 
határozati javaslatban foglaltakkal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
54/2013. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a vidékfejlesztési miniszter 103/2013. (XI. 8.) VM 
rendeletére hivatkozással, - amely az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a 
vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető 
támogatások részletes feltételeiről rendelkezik - pályázatot 
kíván benyújtani. 
A pályázati célként megjelölésre kerül a 2. célterület, 
ezen belül az egyéb szolgáltatás elnevezésű, szociális 
alapszolgáltatás körébe tartozó házi segítségnyújtás, 
étkeztetés, idősek klubja szolgáltatás fejlesztése. 
Az önkormányzat a növekvő időskori létszámra 
tekintettel, 2014. évtől a fenti alapszolgáltatás körébe 
tartozó szociális ellátási tevékenységeket - a település 
közigazgatási területén belül, - a növekvő igényekhez 
igazodó mértékben kívánja bővíteni.  
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Az érintett lakosság körében - a széttagolt 
településszerkezet miatt – a személyszállítás 
megszervezése, - a széttagolt település szerkezet miatt - az 
egészségügyi alap és szakellátás illetve a szociális 
intézmények felé, illetve az étkeztetés helyszínre 
szállításának biztosítása elsődleges fontosságú célkitűzés. 
Ezen feladat-ellátási tevékenységhez szükségessé válik 
egy darab új 9 fő szállítására alkalmas gépjármű 
beszerzése. A jelenleg üzemelő önkormányzati tulajdonú 
6 személy szállítására alkalmas gépjármű cseréje, mivel a 
jelenlegi jármű 20 évvel ezelőtt került forgalomba 
helyezésre, jelenleg már 450.000 Km futott, ezért nem 
alkalmas a rendszeres használatra. 
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 
szükséges pályázat előkészítő munkákat szervezze meg, és 
november 25. napján a dokumentáció kerüljön 
benyújtásra. 

 
Mudriczki József polgármester:  
Aki elfogadja a szociális alapszolgáltatási tevékenységek házi segítségnyújtás, étkeztetés, 
idősek klubja szakmai programját, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a 
szakmai programot.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
55/2013. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az önkormányzati tulajdonú és működtetésű, az 1993. évi 
III. törvény 57. § hatálya alá tartozó szociális 
alapszolgáltatási tevékenységek (házi segítségnyújtás, 
étkeztetés, idősek klubja) szakmai programját jóváhagyja. 

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

 
kmf. 

 
 

                    Mudriczki József                                                   Varró Gyula 
                        polgármester                                                     címzetes főjegyző                          
 
 
 
                   Szakács József                                                Dr. Radetzky Nagy István 
                    jkv. hitelesítő                                                               jkv. hitelesítő 

 
 

Lázár Éva 
jegyzőkönyvvezető 


