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Határozat száma      Tárgy 
 
56/2013. (XI.21.)  I-III. negyedéves beszámoló elfogadása  
 
57/2013. (XI.21.)        Czikora Gergő nyolcadik évfolyamos tanuló Arany János  
                                    Tehetséggondozó Programban való támogatása   
 
58/2013. (XI.21.)  Parádóhuta 1336 hrsz-ú terület megvásárlásának nem támogatása  
 
59/2013. (XI.21.)        Dr. Oláh Brigitta fogorvos megbízási szerződésének meghosszabbítása  
 
60/2013. (XI.21.)  Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága felé pályázat 

benyújtása közjóléti létesítmények létrehozására. 
 
 
 
Rendeletek száma      Tárgy 
 
           ---                             ---              
 
 
 
Napirend:        
 

1./ Parád Nagyközség III. negyedéves gazdálkodásáról készült beszámoló 
megtárgyalása, elfogadása  

  
2./  Az „Arany János tehetséggondozó” programban való részvételről döntés  
 
3./  Parádóhuta 1336 hrsz-ú terület felajánlásának megtárgyalása  
 
4./  Fogorvosi megbízási szerződés meghosszabbításáról döntés  
 
5./  Egyebek 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Parád Nagyközség Önkormányzata hivatali helyiségében, Parád Nagyközség 2013. 

november 21-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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyetért a 
napirendi pontok sorrendiségével és tartalmával.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Az előző képviselő-testületi ülés óta végzett munkákról az alábbiak szerint tájékoztatom a 
képviselő-testületet: 

 
10. 11.-én Az MNV Zrt. rendezésében a megyeházán fórumot tartottak az átadásra kerülő 

állami területekről. 
14. én  A helyi védelmi bizottság ülésén vettem részt Pétervásárán. 
15.-én Miskolcon aláírtam a Fogorvosi rendelő és Védőnői tanácsadó felújítására beadott 

nyertes pályázatunk támogatási szerződését. 
16.-án  Ünnepélyes keretek közt átadásra került Nagy Oszkár úr „Díszpolgári címe”. 
17.-én  A Blachere’ Kft. üzletkötőjével az ünnepi díszvilágítás fejlesztéséről tárgyaltam. 
22.-én Az általános iskola 1956-os ünnepségén vettem részt (Recski fogolytábor, Parádi 

temető) 
23.-án  A település 56-os megemlékezésén vettünk, vettem részt. 
24.-én A település központ fejlesztésére beadott pályázatunkhoz hiánypótlást juttattam el 

Pétervásárára. 
28.-án  A Kossuth úti árok műszaki átadása megkezdődött, de még a korlátok ekkor még nem 

álltak teljes hosszban így egy héttel kitoltuk az átadás időpontját. 
31.-én  Kistérségi ülés volt Pétervásárán. 
  4.-én  Az elkészült Mozaikot nyomdába vittem Kompoltra. 
  6.-án  A kész Mozaik a postára került. 

     7.-én  Konferencián vettem részt Széchenyi program iroda szervezésében fő téma a 2014-20-
as támogatási rendszer bemutatása. 

11.-én Szakács képviselő úr meghozta a 100 db szilvafát, amit másnap elvermeltettem. 
14.-én Rendkívüli testületi ülés volt ahol döntés született az MVH pályázaton való 

részvételről (gépkocsi beszerzés a Mitsubishi cseréje) 
18.-án  Elültetésre került 200 rózsatő a Park volt rózsakert területén.                
19.-én A mikro térségi szennyvíz beruházással kapcsolatosan volt megbeszélés, a jövő héten a 

tervező bemutatja az elkészült terveket.  
20.-án Pétervásárán rendőrségi fórumon vettem részt a kistérség ilyen irányú problémáit 

beszéltük át. Parád részéről jeleztem a bent lévő, de még elbírálatlan „Térfigyelő 
rendszer” pályázatunk nagymértékben tudná segíteni a rendőrség munkáját a 
felderítések száma is jelentősen emelkedne. Kértem a Kapitány urat segítse a pályázat 
révbejuttatását.   
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   20.-án Az Egri MVH kirendeltségen leadásra került a meghatalmazás, ami a gépjármű 
beszerzés pályázathoz szükséges. 

 
 1./ Napirendi pont 
 

                                                        Parád Nagyközség III. negyedéves gazdálkodásáról  
        készült beszámoló megtárgyalása, elfogadása  

 
Mudriczki József polgármester:  
Az Pénzügyi Bizottság előzetesen véleményezte a beszámolót.  
 
Szakács József képviselő:  
Elmondhatjuk, hogy a háromnegyedévi saját bevétel teljesült, de elmaradás van az autóbuszos 
szállítás bevételében 1.379 e Ft volt a terv és ebből 112 e Ft teljesült. A bevétel 
elmaradásával, a költségek is elmaradtak. A helyi adók esetében is minimális az elmaradás. 
Számomra kiemelkedő és megnyugtató, hogy az iparűzési adó esetében 17 millió Ft volt a 
tervezett, ezzel szemben a tényleges bevétel 19.222 e Ft volt.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Említsük meg, hogyan alakul a pénzmaradvány.  
 
Szakács József képviselő:  
A módosított pénzmaradvány tervezés 39.6 millió Ft. Ez naponta változik.  
 
Sándor Miklósné pénzügyi főtanácsos:  
Az október végi számlaegyenlegünk 64 millió Ft volt.  
 
Szakács József képviselő:  
A település üzemeltetési kiadások esetében a módosított terv 86.690 e Ft, a teljesült kiadás 
75.392 e Ft. Túllépés van az utak, hidakra költött költségeknél, 1.673 e Ft volt tervezve, a 
tényleges kiadás 2 millió Ft lett. Kirívó túlköltekezés nem volt. Oktatásnál, közművelődésnél 
eltérés nincs a tervezet és a tény között. A turizmusfejlesztés időarányosan elmaradást mutat, 
mivel a terv 2.278 e Ft és jelenleg 668 e Ft-nál tartunk. Kiadások összesen 519.386 e Ft a terv, 
a tény 278.971 e Ft. Kérem a testületet az I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámolót 
fogadja el.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Soha rosszabb helyzetben ne legyen az önkormányzatunk és akkor jó irányba haladunk. Aki 
elfogadja az I-III. negyedéves beszámolót, kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, elfogadja a 
beszámolót. 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
56/2013. számú határozata: 

 Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy az önkormányzat 2013. I-III. 
negyedévi gazdálkodása megfelelő, a pénzügyi helyzete 
stabil, a költségvetésben megjelölt feladatok végrehajtása 
időarányosan teljesült. 
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Dr. Nagy István alpolgármester:  
Úgy hallottam, hogy azoknak az önkormányzatoknak amelyek úgy gazdálkodtak, hogy nincs 
hiányuk és nem vettek fel hitelt az állam kompenzálni akarja. Van erről már hírünk ?  
 
Varró Gyula címzetes főjegyző:   
Nincs hivatalos információnk.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Reméljük így lesz.  
 
 2./ Napirendi pont 
 
                                                              Az „Arany János tehetséggondozó” programban 

való részvételről döntés 
 
Mudriczki József polgármester:  
Mindenkihez eljutott a program leírása. Visszatérő rendszerességgel, minden évben segítünk 
valakit, aki ebben a programban szeretne részt venni. Egyeztettem az általános iskola igazgató 
asszonyával. Jelezte felém, hogy Parád településről egy diák, Czikora Gergő szeretne részt 
venni a programban. Czikora János szülő kérelmében elmondta, hogy anyagi támogatást nem 
kér az önkormányzattól, de elvi támogatást igen, gyermeke továbbtanulásához.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Korábbi években az ebben a programban résztvevő diákok kaptak anyagi támogatást ?  
 
Mudriczki József polgármester:  
Volt amikor igen, de volt aki időközben otthagyta az iskolát, a szülőnek vissza kellett fizetnie 
a támogatást. Ebben az esetben a szülő kifejezett kérése volt, hogy anyagi támogatást nem kér 
a gyermek részére.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Vannak olyan emberek, akik szerények.  
 
Kucsera György képviselő:  
Rendezett anyagi körülmények között élnek.  
 
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 
57/2013. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy  
 

CZIKORA GERGŐ 
nyolcadik évfolyamos tanuló  
(anyja neve: Kovács Andrea) 



 5 

 
Parád település képviseletében részt vegyen az Arany 
János Tehetséggondozó Programban.  
 
Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi 
támogatást nem tud nyújtani számára.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János 
tehetséggondozó programba történő jelentkezéséhez 
készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi 
határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott 
középiskola részére küldje meg.  
 
Határidő: 2013. december 12.  
Felelős: Mudriczki József polgármester 

 
 3./ Napirendi pont 
 
                                                              Parádóhuta 1336 hrsz-ú terület felajánlásának 

megtárgyalása 
 
Mudriczki József polgármester:  
A napokban érkezett egy megkeresés egy parádóhutai illetőségű illetve származású 
személytől, aki a temető melletti területét ajánlja fel az önkormányzatnak megvételre 450.-
Ft/m2-es áron. A Pénzügyi Bizottság előzetesen tárgyalta a terület felajánlást. A bizottság azt 
a döntést hozta, hogy 450.-Ft/m2 áron nem javasolja a testület felé megvásárlásra a területet. 
A közelmúltban vásároltunk ugyanott területet 300.-Ft/m2 áron.  
 
Szakács József képviselő:  
Alpolgármester és jegyző úrral kinn voltunk megnéztük a területet. Nem közvetlen a temető 
mellett van, a Wesselényi úttal párhuzamos a terület igazából nincs rá szükségünk. Ha 450.-
Ft/m2 árat adnánk érte, az egy hektárra vetítve 4.5 millió Ft.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Véleményem szerint azért nincs rá szükségünk, mert az úthoz tartozik ez a terület és mellette 
vannak még további területek.  
 
Mudriczki József polgármester:  
A 450.-Ft/m2-es árat az önkormányzat nem fogadta el, a területet ilyen áron nem kívánja 
megvásárolni. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyetért a 
felajánlott terület vásárlás elutasításával. 
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
58/2013. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Sziklássyné Medvenics Krisztina Budapest, Verseny 4. 
23. szám alatti lakos Parád, Wesselényi úti 1336 hrsz-ú 
1549 m2 nagyságú belterületi beépítetlen terület 
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tulajdonosának 450 Ft/m2 melletti felajánlását nem 
támogatja, így a vételi ajánlatot nem fogadja el. 

 
 4./ Napirendi pont 
 
                                                              Fogorvosi megbízási szerződés meghosszabbításáról 

döntés 
 
Mudriczki József polgármester:  
Jelenlegi fogorvosunk szerződése 2013. december 31-ig szól. A jövő év tekintetében folytatni 
kell tovább a rendelést mindaddig, amíg meg nem kezdődik a nyertes pályázat kivitelezése, a 
fogorvosi rendelő felújítása. A lakosság visszajelzéséből, úgy gondolom, hogy Dr. Oláh 
Brigitta jól végzi a fogorvosi munkát a településen. Kérem a testületet, támogassa a határozati 
javaslatban foglaltakat, a doktornővel kötött megbízási szerződés meghosszabbítását további 
6 hónappal..  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyetért a 
határozati javaslatban foglaltakkal. 
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
59/2013. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
és Dr. Oláh Brigitta egyéni vállalkozó fogorvos 
(székhelye: Egerszalók, Széchenyi u. 77. telephelye: 3200 
Gyöngyös, Koháry u. 3. szám) között a fogorvosi 
tevékenység helyettesítéssel történő ellátására 2013. június 
4. napján, határozott időre – 2013. december 31. napjáig 
szólóan – megbízási szerződés jött létre.  
A testület felhatalmazást ad polgármestere részére, hogy a 
jelenlegi megbízási szerződést további 6 hónappal 
meghosszabbítva, biztosítsa a fogászati betegellátást a 
településen.  
Ennek érdekében a polgármester a szerződés módosítására 
tegyen intézkedést.  
Az engedélyező hatóságot, illetve a finanszírozó 
szervezetet soron kívül tájékoztassa.  

 
Mudriczki József polgármester:  
Azt jelezte a fogorvosnő, hogy Gyöngyösön praxissal rendelkezik, nem az a cél, hogy 
véglegesen itt praktizáljon.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Mit akarunk a praxissal magával ?  
 
Mudriczki József polgármester:  
Úgy nehéz a praxist értékesíteni, vagy akár ingyen is átadni, hogy egy felújítási munka előtt 
állunk. Senki nem kíván olyan üzletet magának, amit egyébként be kell zárni, mert szedik szét 
az épületet. Kb. jövő év augusztusa az, amikor mi olyan fogorvosi rendelővel fogunk 
rendelkezni, amiben már egy önálló fogorvos dolgozni tud.  
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 5./ Napirendi pont 
 
                                                              Egyebek 
 
Mudriczki József polgármester:  
A közjóléti létesítmények létrehozását tervezzük a Fehérkői erdő területünkben a parádi 
435/21 hrsz-ú jóléti gyógyerdőben, ezt meg kell erősítenünk egy szavazással. A képviselő-
testület határozata szükséges az engedélyező hatóság számára. Mindenki tisztában van vele, 
hogy mit tartalmaz a projekt, kilátót, pihenőhelyeket, tanösvényt és padokat. 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 
60/2013. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint erdőgazdálkodó (erdőgazdálkodói kódja: 
10003902) a Parád 435/21 Hrsz-ú jóléti gyógyerdő 
(nyilvántartási száma 89 A, B, C, D) tulajdonosa, A Heves 
Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága felé 
pályázatot nyújt be, fenti területen  - pályázati forrásból 
megvalósítandó - közjóléti létesítmények létrehozására. 
A tervezett létesítmények: erdei pihenőhelyek, 
erdőismertető tanösvény, erdei kilátó. 
A testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a pályázati 
dokumentáció összeállításáról és benyújtásáról soron kívül 
intézkedjen. 

 
Mudriczki József polgármester:  
Holló Bence és Hadobás Ádám köszönetét szeretném felolvasni a képviselő-testületnek a I. 
Mátra Extrém verseny támogatásáért. Szintén köszönet érkezett a Hársfa utcai lakók részéről 
a Hársfa és Ifjúság utat összekötő járda kivitelezése miatt.    
 
Kucsera György képviselő:  
Ha már ilyen szépen elkészült a piactér, a jövő évre javaslom, hogy azok a parádi lakosok, 
akik őstermelői igazolvánnyal rendelkeznek, ingyen árusíthassák a maguk termelte zöldséget, 
gyümölcsöt.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Köszönöm a felvetést, teljesen egyetértek vele, támogatom. Megkérjük jegyző urat, hogy a 
következő testületi ülésre készítse elő a döntést ez ügyben.  
 
Szakács József képviselő:  
Az idén is több helyen volt csőtörés a településen. A helyreállítási munkák nem úgy haladnak, 
ahogyan kellene. Azt kérném, hogy a helyreállítási munkákat az ÉRV végezze el, ha nem, 
akkor mi megcsináltatjuk és kiszámlázzuk az ÉRV felé.  
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Mudriczki József polgármester:  
Jelezzük a vízmű felé.  
Ha nincs más kérdés, hozzászólás megköszönöm a megjelenést és bezárom az ülést.  
 
 

kmf. 
 
 
 

                    Mudriczki József                                                   Varró Gyula 
                        polgármester                                                     címzetes főjegyző                          
 
 
 
 
                    Dr. Nagy István                                                   Kucsera György 
                        jkv. hitelesítő                                                       jkv. hitelesítő 

 
 
 
 

Lázár Éva 
jegyzőkönyvvezető 


