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

december 11-én megtartott képviselőtestületi ülésén 
 
 
Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint  
 
 
Mudriczki József polgármester:  
Köszönti a jelenlévőket, megnyitja az ülést. Dr. Radetzky Nagy István képviselő jelezte, hogy 
később érkezik az ülésre. Ismerteti az ülés napirendi pontjait. A Bursa Hungarica 
támogatásról szóló döntést javaslom zárt ülés keretében meghozni.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyetért a 
napirendi pontok sorrendiségével és tartalmával, valamint egyetért a Bursa Hungarica 
támogatásról szóló döntés zárt ülés keretében történő meghozatalával.  
 
 1./ Napirendi pont 
 

                                                        Polgármester szóbeli tájékoztatója a 2013 évben 
végzett feladatokról 

 
Mudriczki József polgármester:  
A mostani polgármesteri beszámoló a 2013-ban elvégzett, a falut illetve lakóit érintő 
önkormányzati feladatokról, munkákról szól.   

1. Idén is szerveztük a közmunkaprogramot a Start közmunkaprogram keretén belül 65 
fő, egyéb közfoglalkoztatásban 16 fő, a decemberben kezdődött téli foglalkoztatásban 
és oktatásban 29 fő vehetett részt. A nyár folyamán 6 diákmunkást is sikerült 
munkához juttatni. 

2. Ebben az évben is a nagyrészt a közfoglalkoztatás révén működettük a Cifra Istállót, 
tartottuk rendben a zöldterületeinket, a temetőinket, a közterületeinket. 

3. Az iskola KLIK-hez kerülésével az IKSZT működését átszerveztük az át állás 
szerintem zökkenőmentesen ment végbe. 

4. Megújítottuk mind a parádi mind a parádóhutai temető kerítését. 
5. Nyilvános illemhelyet alakítottunk ki a faluközpontban. 
6. Kulturálttá tettük a piacteret, külön választottuk a zöldség és termelői piacot a nagy 

helyigényű használt cikk piactól. 
7. Parádfürdőn és Parádóhután árkokat burkoltunk betonelemekkel, valamint az 

Émályon árkot húztunk a víz gyorsabb lejutása érdekében. 
8. Az év folyamán koordináltuk a Köves patak meder felújítását valamint a Kossuth úti 

árokburkolást, a munkák befejeződtek még a járda felújítása, van folyamatban. 
9. Segítséget nyújtottunk a Parádóhutai templom tetőfelújításánál. 
10.  Elkészült a parádi temető urnafala és a belső útburkolása. 
11.  Parádóhután a temető körüli területvásárlással parkolót alakítottunk ki. 
12. Az Ifjúság út és a Hársfa út között járdát építettünk. 
13. A falu játszóterein az eszközöket a kerítéseket lefestettük. 
14. A nyugdíjas klub előtti parkolót térkő burkolattal láttuk el. 
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15. Megnyitottuk a Palóc házat és már az idén több mint 2000 látogató tekintette meg a 
kiállítást. 

16. A volt Roma kisebbségi házat felújítottuk és a megyei Polgárőrszövetség kezdhette 
meg a működést benne. 

17. Felújításra került a Freskó teraszos kertje, valamint a homlokzat egyes részeit újra 
vakoltattuk és az újra színezés is megtörtént, valamint a régebben elszakadt kihajtható 
ernyő is felújításra került. 

18. A Cifra Istálló kerítését, utcafronti kapuit felújítottuk újra festettük. 
19. A Károlyi Ősparkba 200 rózsatő elültetésével a volt rózsa kertet visszaállítottuk. Az 

elültetett 50 db fenyő és 50 db lombos fa a gondozásnak köszönhetően növekedésnek 
indult. 

20. A Kossuth út 332. szám (Palóc étterem) előtt új buszmegállót helyeztünk el. 
21. Fejlesztettük a közvilágítást a parádfürdői településrész 2 helyszínén, a (Freskóhoz 

vezető parton illetve a volt Nép bolt és a parkoló közötti részen) 
22. A volt parádóhutai iskola belső felújítása festése megtörtént.     
23. El kell, hogy mondjam az előbb említett fejlesztések nagy részét a 

közmunkaprogramban résztvevő dolgozókkal sikerült kiviteleztetni. A megjelenő 
pályázatokat mindig figyeljük a fejlesztési koncepcióba illeszkedőket, igyekszünk 
mind magasabb számba beadni. 

 
Csortos György képviselő:  
Sok minden megvalósult ez szép eredmény. A Béke úti árok az miért nem?  
 
Mudriczki József polgármester:  
A Béke úti árokkal kapcsolatban helyi vállalkozóval, kértem, hogy a munka kivitelezését az 
ősz folyamán valósítsa meg. Az ő kérése volt, hogy a hideg idő beállta miatt nem mer 
hozzáfognia burkoláshoz, halasszuk el a kivitelezést tavaszra. A jó idő beálltával elkezdi a 
munkát.   
 
Szakács József képviselő:  
A Cifra út szépen meg lett csinálva, három helyen felbontotta a víz, az helyre kellene állítani 
az ÉRV-nek.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Jeleztük a vízműnek, azon vagyunk, hogy visszakerüljön olyan állapotba, ahogy eredetileg 
volt.  
 
 2./ Napirendi pont 
 
                                                              2013. évről beszámolók 

     a.) civil szervezetek (polgárőrség, nyugdíjas klub) 
      b.) intézmények (iskola, óvoda)  

 
 
Mudriczki József polgármester:  
A polgárőrség a mai ülésen nem tud részt venni, a következő ülésen tartja meg beszámolóját. 
Helyettük az IKSZT tart beszámolót. 
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Szalai Gáborné Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezető:  
Az átállás megtörtént. A munkák bennünket, benneteket érintettek, a gyerekek nem érezték 
meg, hogy más lett a fenntartó. Bármilyen gondunk támadt az önkormányzat mindenben a 
segítségünkre volt. Jelentősen nőtt az iskola tanulói létszáma a tavalyi 222-höz képest, most 
237-en járnak a parádi iskolába. Más településről 119 gyerek jár be, 118 az aki parádi, vagy a 
beiskolázási körzetből kap itt helyet. Öt napközis csoport működik az alsó tagozatban, illetve 
két tanuló szoba is segíti a gyerekek délutáni felkészülését. Továbbra is jól működik a 
művészetoktatási intézmény. Létszáma a zeneművészetben az iskola részéről 47 fővel, a 
képzőművészet 67 fővel és a táncművészet 50 fővel működik. Zökkenőmentesen kerültek 
bevezetésre a változtatások pl. a mindennapos testnevelés. A pedagógusok munkaidejéről 
elmondható, hogy egyetlen pedagógus sem tölt több időt az iskolában, mint eddig. Jól jött a 
béremelés, amit a pedagógusok megkaptak. Új pedagógusokat is tudott alkalmazni az iskola. 
A gyerekek létszáma, az érdeklődés az iskolánk iránt megnőtt. Mintegy elismerésként, 
bejutottunk egy olyan felújítási projektbe, amit a KLIK a fenntartónk támogat. Ebből egy 
energetikai megújítás következhet be az iskolának. Sajnos a tornaterem ügyében nem sikerült 
lépnünk. Sokat pályáztunk az elmúlt évben és nyertünk is. Futó pályázatunk egy 30 millió 
esélyegyenlőségi pályázat, 11 millió Ft-os testvériskolai pályázat. Integrációs pályázat 
kapcsán több mint 1,5 millió Ft-ot, a határon túli pályázatból pedig több mint 500 e Ft-ot 
mondhatunk magunkénak. A parádi iskola az OFI-hoz egy kutatási pályázatot adott be, és 
amikor jöttek szerződést kötni, egy jó hírt mondtak, azt, hogy a mi pályázatunk volt a legjobb.  
Ez elmúlt évekhez hasonló nagyságrendben történt a gazdálkodás, kicsit más rendszerben. 
Mind a pedagógiai programban, mind egyéb munkatervben tervezett feladataink, vagy amit a 
törvény előír nekünk finanszírozását a KLIK megoldja.  
A könyvtárat mi működtetjük. A könyvtári munkát a pedagógusok látják el, az ő munkájukat 
segíti Tyukodi Heléna.   
 
Mudriczki József polgármester:  
Köszönjük a beszámolót. Gratulálunk az elért eredményekhez, a jövőhöz sok erőt, kitartást, jó 
együttműködést.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Mi az a pedagógus II. fokozat ? 
 
Szalai Gáborné Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezető:  
Ez egy olyan következő fizetési fokozat, amibe azok léphettek bele, akik előzetesen 
szakvizsgával rendelkeztek és beadták a pályázatukat november 15-ig erre a lehetőségre és 
megfelelnek a követelményeknek. Ez azt jelenti, hogy rendelkeznek egy kutatómunkával az 
intézményükről. Tíz tanítási órának a vázlatát, és annak bő értékelését is le kell adni. Ez egy 
bizottság elé kerül, aki elbírálja a bekerülést. Ebből a körből kerülnek ki azok a 
szaktanácsadók, szakértők, akik a következő években ezeket a munkákat végezhetik.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Azok a lehetőségek, amik a kötelező órákon kívül megvoltak az iskolában korábban azokat a 
KLIK engedélyezte, vagy sem?  
 
Szalai Gáborné Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezető:  
Igen engedélyezte. Minden egyes ilyen külön órát betettünk a pedagógiai programba és az 
álláspont most is él, hogy amit a pedagógiai program tartalmaz, annak a megvalósítását 
finanszírozzák.  
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Dr. Nagy István alpolgármester:  
A fiú öltözőben a helyzet katasztrofális.  
 
Szalai Gáborné Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezető:  
Annyi pályázatot beadtunk már. Sajnos a tornaterem felújítása nem nyert. Remélem, a 
mostani energetikai pályázatba belekerülhet az öltöző felújítása.  
 
Szakács József képviselő:  
Mint jelent, hogy a fizetések rendeződtek? A dolgozók keresete növekedett, vagy szinten 
maradt?  
 
Szalai Gáborné Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezető:  
Szerintem emelkedett.  
 
Bükerné Huszár Erzsébet Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezető:  
A 2011/2012-es tanévben volt 96 gyermek, ebből 33 bejáró, halmozottan hátrányos helyzetű 
és hátrányos helyzetű 48 fő.  
A 2012/2013-as tanévben volt 105 gyermek, ebből 36 bejáró, halmozottan hátrányos helyzetű 
és hátrányos helyzetű 44 fő, és 3 sajátos nevelési igényű gyermek.  
Az idei tanévben a beírt létszámunk 85 gyermek, ebből 28 bejáró, halmozottan hátrányos 
helyzetű és hátrányos helyzetű 53 fő. 
Ezekből az adatokból azt a következtetést lehet levonni, hogy a gyerek létszám csökken. A 85 
főből 53 gyerek halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű a pedagógiai munkára, 
az egyéni bánásmódra rányomja a bélyegét. Amikor ennyi hátrányos helyzetű gyerekkel kell 
számolnunk ott a pedagógiai munkát át kell dolgozni a gyerekek egyéni, életkori 
sajátosságaihoz kell igazítanunk. A következő évben 70 fő körüli létszámra fogunk számítani.  
Meg kell említenem, hogy a mi esetünkben rendkívül nagy mértéket kezdenek ölteni a 
költözködések. Ezek azok a tényezők, amit előre soha nem fogunk tudni. A 95-ös és 105-ös 
létszámokkal az óvoda három csoporttal működött. Ebben az évben megnyitottuk a negyedik 
csoportot is, aminek az volt az oka, hogy a köznevelési törvény előírta a maximális 
létszámhatárokat. A termet ki kellett alakítani, illetve a személyi feltételekről gondoskodni 
kellett. Minden óvónő és dajka megfelelő képesítéssel rendelkezik. A törvényi előírásoknak 
megfelelően ez évtől mind a három csoport mellé alkalmaznunk kellett pedagógiai 
asszisztenst. Jövő évben várhatóan újra három csoporttal fogunk működni. A pályázati 
lehetőségeket maximálisan kihasználtuk, bővítve, javítva a tárgyi feltételeket. Kiterjedt, széles 
palettán mozgó eszközparkunk van. A pedagógiai munka nálunk is igen színvonalasan 
működik. Egy pályázat kapcsán ez az év az egészséges életmód jegyében telik. Ez egy 10 
milliós pályázat, kifejezetten gyermek programokra kapjuk, pl. főzőnap, ahol együtt főzünk a 
gyerekekkel. Néptáncot is tanultak a gyerekek ebben az évbe, ahol képzett néptánc oktatót 
alkalmaztunk. A kislányoknak és fiúknak palóc ruhát varrattunk. Egészséges életmódról 
előadás volt a szülőknek, volt egészségi állapot felmérés a gyerekeknek.   
 
Szakács József képviselő:  
A halmozottan hátrányos létszám növekedése Parádról történt ?  
 
Bükerné Huszár Erzsébet Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezető:  
Nem, hanem a szomszédos településről, összlétszám alapján.  
A Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szeretnék pár szót szólni. Súlyosbodnak a problémák 
és ez a gyermekvédelem területén egyértelműen kiütközik. A szolgálat 0-18 éves korig öleli 
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föl Parád település vonatkozásában a mi munkánkat. Az általunk ellátott legjellemzőbb 
ellátási forma az alapellátás. Ez az amikor családgondozást végzünk, alapesetben ez félévig 
tart és önkéntes alapon működik. A védelembe vétel hatósági eljárás, amit most már a 
gyámhivatal rendel el. Mi megküldjük a javaslatunkat és egy tárgyalás során dönt a 
védelembe vételről. A következő a családból való kiemelés. Az idén 15 éves a gyermekjóléti 
szolgálat. A családból való kiemelés a legdrasztikusabb, ami a mi munkánkat jellemzi. Ezt 
abban az esetben szoktunk erre javaslatot tenni, ha az valóban indokolt, a gyermekek létét 
fenyegető krízis helyzet áll fenn. Az elmúlt 15 évben 13 gyerek került ki Parád településen a 
családból. Ebből 6 gyerek vissza is került a családba. Az ő esetükben egy éves utógondozás 
folyik. Ez azt jelenti, hogy fél éven keresztül folyamatosan jelen vagyunk a család életében, 
segítjük őket, de bizonyos kontroll szerepet is be kell töltenünk. Hét gyerek maradt állami 
gondoskodásba, ők nevelőszülőkhöz kerültek. A munkánk szerves részét képezi, hogy 
együttműködünk a hatóságokkal, rendőrség, bíróság, ügyészség, gyámhivatal. Egy ügy 
kapcsán tanúként hallgatnak meg bennünket. Parád tekintetében a veszélyeztetettség főbb 
okai: a családon belüli súlyos konfliktusok, elhanyagoló nevelés, amikor a szülő nem képes, 
nem tudja, vagy nem akarják kielégíteni a gyerekek alapvető szükségleteit. Azok a gyerekek, 
akik a gyermekvédelmi rendszerbe bekerülnek, ott szülők általában iskolázatlanok, a tudás 
nem képvisel értéket, segélyeken élnek és a gyermekek után járó támogatások a fő bevételi 
források. Probléma még a tankötelezettség nem teljesítése. Ha a gyerek nem teljesíti a 
tankötelezettséget, akkor a családi pótlék megvonásra kerül. Következő probléma az anyagi 
veszélyeztetettség, családon belüli erőszak, családok életvitele, szenvedélybetegségek, 
alkohol és sajnos már a drogfogyasztással is találkozunk. Fogyatékosság a családban, 
magatartási, beilleszkedési nehézségek. A gyermekjóléti szolgálat működteti az észlelő és 
jelző rendszert. Ebbe tág értelembe minden állampolgár beletartozik. A jelzőrendszer állandó 
tagja a védőnő, óvodai, iskola gyermekvédelmi felelős, társközségek gyermekjóléti 
szolgálatának munkatársa és az aktuális esethez kapcsolódó egyéb szakemberek. Havi 
esetmegbeszéléseket tartunk. Az éves beszámolókat mindig határidőre elkészítjük. A 
számunkra előírt továbbképzéseket teljesítjük. A Gyermekétkeztetési Alapítvány pályázatain 
részt veszünk, és élelmiszer csomagokat osztunk szét a településen. 2008-ban 13 tonna 
élelmiszer két szállítással, 90-90 fő részére, 2008-ban a nyári gyerekétkeztetést is 
megoldottuk, ahol 60 gyerek, hat héten keresztül kapott ennivalót, ennek értéke 605.194.-Ft 
volt. 2009-ben 11 tonna élelmiszer 90 fő részére, a nyári gyerekétkeztetésbe 23 gyerek 
részesült ez 460.000.-Ft-ból valósult meg. 2010-ben 4,5 tonna élelmiszert osztottunk szét, 
nyári étkezetésben 37 gyerek, 11 héten keresztül részesült ellátásban. 2012-ben 100 családra 
adtuk be a pályázatunkat, meg is nyertük, 2 tonna élelmiszert sikerült szétosztani. 2013-ban 
nem pályáztunk a Vöröskereszt kérésére, a nyári gyerekétkeztetésben 39 bodonyi gyerek és 
13 fő parádi részesült meleg étkeztetésben. A családsegítőnek ugyanez a feladata, célja a 
település minden lakosa beletartozik életkortól függetlenül. 2012-ben 45 fő gondozott volt a 
családsegítő szolgálat esetében.  
A konyha esetében egy tendencia figyelhető meg, hogy 2013-ban a 2012-es átlaghoz képest 
64 fővel többen igénylik a meleg étkeztetést.                                                                                                                                                            
 
Kucsera György képviselő:  
Nem jutott el a Szociális Bizottsághoz a Vöröskereszt kérése a pályázatról való lemondásról. 
 
Mudriczki József polgármester:  
Szakács Béláné a Vöröskereszt Helyi Szervezetének Vezetője megkeresett engem azzal, hogy 
50 csomag szétosztására kapott lehetőséget. Kértem, hogy ebbe vonja be az ÖNO vezetőjét.  
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Szakács Béláné Vöröskereszt Helyi Szervezetének Vezetője:   
Az elmúlt években a csomagok osztásánál, sem mint akkori konyhavezető, sem, mint 
vöröskeresztes titkár nem lettem megkérdezve, nem lettem meghívva. Az én főnök 
asszonyom fölvette a kapcsolatot Bükernével és próbáltak egyezségre jutni. A Vöröskereszt a 
Magyar Élelmiszerbankkal van kapcsolatban. Az a lényeg, hogy egy település két helyről nem 
kaphat adományt. Amit gyűjtöttek a Tescoban ezelőtt két héttel, abból kaptunk mi 50 
csomagot. A csomagokat szombat, vasárnap gyűjtötték, hétfőn kaptuk a telefont, kedden 
bementünk érte és 8 napon belül le kellett adni, így a rendelkezésre álló idő kevés volt. 
Rendkívül minimális mennyiségű csomagról volt szó, az elmúlt évekhez viszonyítva.  
 
Csortos Béláné képviselő:  
Ki határozhat meg ilyet, hogy egy település két részéről nem kaphat csomagot ?  
 
Bükerné Huszár Erzsébet Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezető:  
Valamikor a tavasszal megkeresett Szakács Béláné, hogy most a Vöröskereszt szeretne 
pályázni, de ennek az a feltétele, hogy a gyermekjóléti szolgálat ne pályázzon, mert egy 
településről nem lehet két szervezetet támogatni. Azt mondtam, hogy jó. Azt kérted, hogy 
hívjam föl Egerben Kosik Máriát és beszéljem meg vele, fölhívtam és megbeszéltük. Nem is 
pályáztunk.  
 
Kucsera György képviselő:  
A Vöröskereszthez igazán nincs is közünk.  
 
Mudriczki József polgármester:  
A jövőben jobban oda kell figyelnünk ezekre a dolgokra.  
 
Csortos Béláné képviselő:  
A családba most visszahelyezett gyerekek sorsáról, helyzetéről érdeklődöm.  
 
Bükerné Huszár Erzsébet Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezető:  
A gyerekek szeptember 30-án kerültek vissza a családhoz, október 1-jén az intézményekbe 
beiratkoztak. Egy gyerek van otthon, négy gyerek intézményes nevelésbe részesül, óvodába 
három, iskolába egy gyerek jár. Így a napközbeni ellátásuk megoldott. Rendszeresen járunk ki 
a családhoz. Messzemenő tapasztalatokat nem tudok még mondani az idő rövidsége miatt. Fél 
év múlva kell küldenem beszámolót a gyámhivatal felé. A fő cél, hogy gyerekek az utolsó 
pillanatig a saját családjukba nevelkedjenek, de ehhez mindenkinek a magáét hozzá kell tenni.  
 
Megérkezett Dr. Radetzky Nagy István képviselő 
 
Szakács József képviselő:  
Az intézményvezető asszony elmondta, hogy a helyzet súlyosbodik. Mit lehetne tenni, hogy 
ez a tendencia ne legyen ilyen. Van valami elképzelés ezzel kapcsolatban ?  
 
Bükerné Huszár Erzsébet Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezető:  
Megpróbáljuk az emberek szemléletét alakítani, pozitív irányba befolyásolni a segítés 
különböző eszközeivel. A szülőket tanácsokkal látjuk el.  
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Dr. Radetzky Nagy István képviselő:  
A mostani gyerekgenerációból lesz 20-30 év múlva felnőtt. Véleményem szerint a helyzet 
javulására számítani nem lehet. Ebből a mélyszegénységből kizárólag a tanulással lehetne 
valamilyen módon kitörni.  
 
Csortos György képviselő:  
Szó esett a drogról. Több család érintett ebben ?  
 
Bükerné Huszár Erzsébet Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezető:  
Fiatalokról van szó, rendőrségi ügy lett belőle.  
 
Dr. Radetzky Nagy István képviselő:  
Ezeket rendkívül nehéz tetten érni, ha már a megszokás egy szintjére lejutott, onnan 
visszafordítani. 
 
Széll Péter.  
Hány fő csinálja a családsegítő szolgálatot, és mekkora költségvetéssel ?  
 
Bükerné Huszár Erzsébet Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezető:  
A gyermekjóléti szolgálatot és a családsegítőt úgy látjuk el, hogy én a munkaidőm felében 
gyerekjólét, családsegítő, és egy kolléganő napi nyolc órában, tehát 1,5 fő. Naponta 
rendelkezésre állunk, a mi munkánk nem munkaidőhöz kötött.  
 
Szakács Béláné Nyugdíjas Klub vezetője: 
A Nyugdíjas Klubban minden hónap első és harmadik vasárnapján találkozunk. A klubban 
aktív élet folyik, mindig programok vannak. 1982-ben alakult a klub, azóta folyamatosan 
működik. A programok havi bontásban:  
Január: 17-én két fővel vettünk részt a Heves megyei szövetség tisztújító közgyűlésén,  
Február: 3-án tartottuk meg az első foglalkozást, amelyen megbeszéltük a tagdíj összegét. 17-
én megnéztük a 2012-es évi demjéni böllér találkozóról készült felvételeket, amelyre a 
nyugdíjas klub a parádi lakodalmassal készült, és nagy sikert aratott.  
Március: 03-án megbeszéltük a nőnapi eseményeket és lezártuk a tagjelentkezéseket. 10-én 
megünnepeltük a nőnapot. Minden hölgy virágot és ajándékot kap. Az ÖNO dolgozói 
mindenben a legnagyobb segítséget nyújtják számunkra. Március 14-én mindig részt veszünk 
a koszorúzási ünnepségen. Csortos József és Kiss Imréné klubtársunk egy-egy verssel is 
köszöntik az ünnepet. Március 24-én megünnepeltük a Sándor és József névnapokat.  
Április: 7-én tartottuk meg a szakmai és pénzügyi beszámolónkat. 9-én részt vettünk Egerben 
a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetségének küldöttgyűlésén. 11-én Egerben a Bartakovics 
Béla Művelődési Házban rendezték meg a Szépkorúak vers és prózamondó megyei versenyét. 
A Klubot Csortos József képviselte, aki kiváló eredményt ért el Április 26-án Miskolcra 
utaztunk, ott volt a miskolci regionális döntő. Innen továbbjutottunk Szolnokra a szépkorúak 
költészeti szemléjére. Itt is kiválóan szerepelt Józsi bácsi.  
Május: 05-én a testvér klubunk látogatására készültünk. 19-én testvér klubunk tagjainak 
megmutattuk településünk nevezetességeit. Csortos Bélánénak köszönjük az idegenvezetést. 
Június: 09-én zenés klubdélutánt tartottunk. 30-án születésnapot ünnepeltünk. 70 éves kor 
fölött ünnepeljük a születésnapokat.  
Július: több klubtagunk kórházban volt, így azokat látogattuk meg. 13-án részt vettünk a Palóc 
Napokon. 21-én vendégeket fogadtunk a megyei szövetség kulturális bizottságának 
képviselőjét, aki részt vett a klubfoglalkozáson. Nagyon tetszett neki a klub élete.  
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Augusztus: 11-én szintén ünnepeltünk, egy 85 éves klubtársunkat. 20-án részt vettünk az 
állami ünnepségen. 25-én Czentner Istvánné az Egészségvédő Kör Elnöke tartott előadást. 31-
én Mátraderecskén a Palóc Párnafesztiválon vettünk részt, káposztát főztünk. A gyöngyösi 
Radír Kft. külön díját hoztuk el. Kucsera Györgynek köszönjük a kenyérrel való támogatást.  
Szeptember: 8-án megünnepeltük az elmaradt Ilona névnapot. 22-én videót néztünk a régi 
fellépéseinkről, valamint megbeszéltük az Idősek Világnapját.  
Október: Az idősek hónapja. 1-jén részt vettünk a központi ünnepségen Egerben. Több évben 
részt vettünk már a települések zászlainak bemutatásán. A mi idősek napi ünnepségünket a 
klubban tartottuk meg, ahol polgármester úr köszöntötte az időseket.  
November: 10-én, 17-én és 24.-én három alkalommal találkoztunk a tagok kérésére, 
névnapokat ünnepeltünk.   
December: 1-jén elkezdtük a felkészülést a decemberi eseményekre. 18-án Csortos Józsi bácsi 
képviseli a klubot a parádóhutai karácsonyi rendezvényen. 20-án az idősek karácsonyán 
szeretnénk fellépni. 22-én a klubban tartunk karácsonyt. Ez az év legnagyobb eseményen, 
ahol ajándékcsomagot kapnak a klubtagok. Az önkormányzat valamint Szakács József és 
felesége támogatásával tudjuk ezt megtenni, köszönjük. Szilvesztert közös megegyezés 
alapján nem tartunk.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Köszönjük a beszámolókat. 
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Hány fő a klubtagság ?  
 
Szakács Béláné Nyugdíjas Klub vezetője: 
Jelenleg 27-en vagyunk, de 36-an voltunk. A tagdíj egy évre 1.000.-Ft.  
 
Szakács József képviselő:  
Szép színes, mozgalmas életet él a klub, gratulálok hozzá.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Átadjuk a szót az IKSZT képviseltében megjelent Simon Igridnek és Vass Gábornak.  
 
Simon Ingrid, Vass Gábor:  
Mi is az az IKSZT?  
- az IKSZT egy mozaikszó, jelentése ” Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér”,  
- az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program intézkedésének része 
- a régi "Kultúrházak" felváltására, pótlására jött létre, felhasználási feltételei picivel eltérnek 
a régitől (régen csak bizonyos rendezvényekkor, összejövetelekkor volt nyitva, ma már 
azonban napi rendszerességgel várják a látogatókat) 
 
Az IKSZT célja: 

- a vidéki lakosság megtartása  ennek érdekében a helyben elérhető 
alapszolgáltatások körének bővítése, minőségének és hozzáférhetőségének javítása 
többfunkciós szolgáltató központok létrehozásával a többnyire kihasználatlan épületek 
felújítása és műszaki korszerűsítése révén.  

Fő feladatai között szerepel (Szolgáltatástípusok): 
 Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont 

működtetéséhez 
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Vidékfejlesztéssel kapcsolatos előadások, vagy pl. falugazdász fogadóóra 
 Ifjúsági közösségi programok szervezése 
 Közművelődési programok, rendezvények szervezése 
 A lakosság illetve vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése 

Vállalkozások működtetéséhez kapcsolódó cégjogi, pénzügyi, számviteli, adózási és 
egyéb üzletviteli, gazdálkodási ismeretekről szóló tájékoztató program 
Pl. - Jogi tanácsadás, pénzügyi tanácsadás, adózási tanácsadás 
     - A sikeres vállalkozói pályázatok titka (pályázatírás) 

 Nyilvános könyvtár, olvasósarok működtetése 
 Közösségi internet hozzáférés biztosítása az önállóan, teleházban vagy könyvtárban 

működő e-Magyarország ponton 
Pl. - Kattints rá nagyi! tanfolyam 
     - Vásárlás a neten 
     - Ügyintézés okmányirodában az internet segítségével 

 Közösségfejlesztési programok generálása, működő helyi civil szervezetek és nem 
formális közösségek számára helyszín biztosítása, a működésükkel kapcsolatos 
programok megvalósítása 
Pl.  - Hogyan válhatunk közhasznúvá? 
      - Formális civil szervezetek jogai 
      - Közösségi beszélgetések szervezése és levezetése  
      - Közösségi tervek születésének segítése  

 Egészségfejlesztési programok megvalósítása (szűrések, előadások) 
 Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások biztosítása 

Pl. – formanyomtatványok keresése, letöltése 
      - Ismerkedés az ügyfélkapuval 

 Munkaerőpiaci információs pont kialakítása 
Pl. - Europass önéletrajzírás 
      - Álláskeresési technikák elsajátítása 
      - Diákmunka lehetőségei 
      - internetes álláskeresés 

 Egyéb információszolgáltatás 
 
Programterv, beszámolás a NAKVI felé (Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és 
Vidékfejlesztési Intézet):  
 

 Félévente előre programterv készítése (Esemény neve, pontos ideje, helye, célja, 
résztvevők tervezett létszáma) 

 Negyedévenként beszámoló (Esemény neve, megvalósulás ideje, helye, résztvevők 
száma, esemény céljának rövid leírása, jelenléti ív, illetve 3 fénykép feltöltése) 

 programonként 3 kép + jelenléti ív 
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2013. évi programok: 
 
Január: Utam az El-Caminon  Csortos Júlia, Tekse Gábor (zarándokútjukról 
meséltek+képekkel illusztrálták) 
 
Február:  Retro Disco  nagyon sikeres volt, kb. 200 fő 
                 Kattints rá nagyi! tanfolyam  2 hónapig tartott, nagyon sikeres volt, állandó 18 
fő, folytatásra több igény merült fel 
 
Március: Europass önéletrajzírás elsősorban a közmunkaprogramban dolgozóknak, azóta 
keresnek minket önéletrajzírással kapcsolatosan 
                 Szabó Magda előadás  EKF Gyak Isk. könyvtárostanára tartotta 
                 MNVH előadás MNVH felépítése, tevékenysége, pályázati lehetőségek, előadó: 
Csuhány Bence, a Magyar Nemzeti és Vidékfejlesztési Hálózat Heves megyei referense 
 
Április: Álláskeresési technikák elsajátítása  előadó: Hegedűs Pál (Heves megyei Kormh. 
Munkaügyi. Központjának munkatársa)  kevesen voltak de hasznosnak bizonyult, végén 
kötetlen beszélgetés az előadó és a résztvevők között 
Egészségvédő délután  Egészségvédő Körrel közös szervezés, (ingyenes szűrések, 
előadások) 
Olvasóklub  (Tóth Endréné vezetésével), pár alkalommal működött, kevés érdeklődő volt 
 
Május: Molnár L. kiállítása  nagyon sikeres volt, kb. 150-200 fő tekintette meg, van igény 
az ilyen programokra (kiállítások) 
              Retro Disco  nőtt a résztvevők száma. kb. 250 fő 
              Múzeumi Világnap  Parádfürdőn körséta, nevezetességeit mutatta be Csortos 
Béláné és Béres Magdolna (pl. Cifra istálló, Gyógyvíz Múzeum stb.) több turista is részt vett 
(pl. Erzsébetből) 
              Ezoterikus klub  Béres Magdolna vezetésével alakult, helyet biztosítunk számukra, 
              segítünk a szervezésnél (pl. plakátszerkesztés, plakátolás, ill. ha vendég előadót         
              szeretnének hívni) 
 
Június: Sportnapok  3 napos volt, szintén nagy siker, több mint 100 résztvevő, kicsik-
nagyok egyaránt 
                                     gyermekprog: gyerektorna, ügyességi verseny 
                                     nők: 3 féle aerobic óra, Etka-Jóga 
                                     férfiaknak: futballmérkőzések 
                                     ezeken kívül: röplabdamérkőzések, éjszakai túra, kerékpártúra 
 
Szeptember: Író-olvasó találkozó  vendégünk: Béres Magdolna,  
                                                         mesélt: életéről, hogyan kezdett el írni, bemutatta könyveit 
 
Október: Halloween Retro Party  ism. növekedett a résztvevők száma: segítőkkel együtt kb. 
300 fő segítőkből alakult egy fiatal csapat (ifjúsági klub), akikkel ezek után együtt tudunk 
működni az ifjúsági és közművelődési programok szervezésénél 
                 Egészségvédő du.  nőtt a résztvevők száma a kezdetekhez képest 
 
November: Áldozattá válás időskorban Kaló József nyugalmazott alezredes (előadás: 
Hogyan védekezzünk otthonunkban) 
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               Rajzpályázat  4.-8. oszt. diákoknak, készítsenek rajzot egy kiválasztott hónapról  
               Parádhoz kötődően -> legjobb 12 rajz bekerül a naptárba -> kiállítás 
 
A programok között nem szerepel, de a TÁMOP 1.2.1 Tudásod a jövőd pályázat indult 
Parádon. Háromból két csoportot sikerült elindítani. Egy haladó, egy német kezdő és egy 
informatikai kezdő csoport tegnap kapta meg az oklevelet. Ezekben a képzésekben 85 fő vett 
részt, és még mindig van érdeklődés. Még egy német nyelvi csoportot szeretnénk elindítani, 
erre egyenlőre egyik nyelviskola sem kapott engedélyt. Erre várunk.  
 
Aktivizálni szeretnénk az embereket a programokra. Csortos Bélánénak köszönjük az egész 
évben nyújtott segítségét. 
 
Mudriczki József polgármester:  
Köszönjük a beszámolót, ez egy új kezdet volt, a tapasztalatok jók. A közösségi házban 
mindig vannak, a közösségi élet jól alakul, a tanfolyamok céljukat elérik.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Amikor előadókat hív az IKSZT, akkor van mód rá, hogy tiszteletdíjat fizessenek neki?  
 
Vass Gábor:  
Igen van és ezt meg is tesszük.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Van valami keret, amiből gazdálkodnak?  
 
Vass Gábor:  
Igen. Az önkormányzat költségvetéséből részesülünk.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Színes ötletes programokat hallottunk. Elismerés a szervezésért.  
 
Szakács József képviselő:  
A fiatalok nem tudnak általában hol találkozni. Rengeteg fiatal jelentkezik a programokra.  
 
Vass Gábor:  
Sok fiatal, aki távol él, hazajött a rendezvényekre.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki elfogadja az elhangzott beszámolókat, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, elfogadja az 
intézmények és a civil szervezetek által elmondott beszámolókat.  

 
Parád Nagyközség Önkormányzatának 
61/2013. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzata a településen működő 
oktatási és nevelési, közművelődési valamint 
Gyermekjóléti intézmények illetve civil szervezet 
tájékoztatóját elfogadja. 
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 3./ Napirendi pont 
 
                                                              Szociális tüzifa rendelet megtárgyalása, elfogadása  
 
Mudriczki József polgármester:  
Határoztunk arról, hogy a Belügyminisztérium szociális tüzifa pályázatán részt kívánunk 
venni. 138 m3 fa beszerzésre nyújtottuk be pályázatunkat, 50 m3 tűzifát nyert 
önkormányzatunk. A napokban az 50 m3 mennyiségű tűzifa beszerzésre került az Egererdő 
Erdészeti Zrt. Parádfürdői erdészetétől. A fa a Cifra istálló területén került ledepózásra, 
közmunkások, vágják, darabolják. Ezt a mennyiséget szét kell osztanunk. Ehhez az 
előterjesztésben megküldtük a rendelet tervezetet. Ez alapján a rászorulók kérvényt 
nyújthatnak be az önkormányzathoz.  
 
Szakács József képviselő: 
Lehet kérelem, és lehet a Szociális Bizottság javaslata alapján is fát adni, mert lesz olyan, aki 
rászorult, de nem fog kérni. Tavaly volt olyan, aki erdőbirtokossági tag és kapott szociális 
tüzifát. Ezt figyelembe kellene venni.  
 
Kucsera György képviselő:  
Nagyon jól előkészített a rendelet tervezet. 
 
Mudriczki József polgármester:  
Az 50 m3 fa elég kevés, ettől sokkal több kellene. Ez a famennyiség ötven háztartásnak tud 
segíteni. A legrászorultabbak kellene, hogy kapják.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Kevésnek találtam ezt a mennyiséget. Van arra lehetősége az önkormányzatnak, hogy a 
szociális keretből tűzifára fordítson egy bizonyos összeget ?  
 
Mudriczki József polgármester:  
Van rá lehetőség. A tavalyi évben is plusz tűzifa mennyiséget juttatunk a lakosság részére. 
Mindig kérem az ÖNO, a szociális bizottság, a képviselők segítségét, hogy ha van a 
környezetükben olyan, aki rászoruló, nincs tüzelője ezt jelezze felénk. Vannak rászorulók ez 
tény.   
 
Varró Gyula címzetes főjegyző:  
Az 50 m3 tüzifa elosztására, amit a Belügyminisztériumtól kaptunk, kell egy önkormányzati 
rendeletet megalkotni. Ez arról szól, hogy az 50 m3-t milyen feltételrendszer szerint osztja 
szét az önkormányzat. Ezen kívül az önkormányzatnak vannak a szociális kiadásai a 
költségvetésben megtervezve, és e fölött többnyire a Szociális Bizottság és a polgármester 
rendelkezik. Aki nem fér bele az 50 m3-es keretbe az ebből az önkormányzati keretből 
részesülhet.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki elfogadja a rendelet tervezetben foglaltakkal, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, elfogadja a 
rendelet tervezetet.  
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Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2013. (XII.12.)   önkormányzati rendelete a  

természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről 
 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére a 
téli fűtéshez természetbeni ellátás formájában tűzifát biztosít, háztartásonként legfeljebb 1 m3 
mennyiségben. 

(2) A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy 
családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan 
bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező 

(a) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át azaz 57.000 Ft-ot, 

(b) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300%-át, azaz 85.500 Ft-ot, 

(c) lakása csak fával fűthető és 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott 
vagyona nincs. 
 

(3) A kérelem elbírálásánál – a jogosultsági feltételek megléte esetén – előnyben kell részesíteni: 

(a) 70 éven felüli egyedülálló nyugdíjast vagy az egy háztartásban élő nyugdíjasokat, ahol 
az egy háztartásban élők mindkét tagja elmúlt 70 éves. 

(b) az egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, rokkantsági vagy 
rehabilitációs járadékban részesülő személy; 

(c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint 
 

ca)  aktív korúak ellátásra; 
cb)  tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő 

nyújtására, lakásfenntartási támogatásban részesülő személyt; 
(d) a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülőt; 

(4) Az igényléseket e rendelet melléklete szerinti nyomtatványon 2014. február 28-ig, illetve a 
rendelkezésre álló készlet mértékéig lehet benyújtani az önkormányzati hivatalban. A kérelem 
benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál 
kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell. 

(5) A kérelmekről – átruházott hatáskörben – a polgármester egyedi határozattal dönt. 

(6) A kérelmezők által átvett tűzifamennyiségére vonatkozóan a kérelmezők az átvétel helyén 
átvételi elismervényt írnak alá. 
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(7) A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult természetbeni juttatásra. 

(8) Ezen rendelet alapján maximum 50 m3 tűzifa támogatás ítélhető meg. 

2. § 

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és 2014. február 28-án hatályát 
veszti. 

 
Melléklet Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2013. (XII.12.) önkormányzati rendeletéhez 
 

KÉRELEM 
szociális tűzifa igényléshez 

 
Név:____________________________ Lakcím: _________________________________ 
 
Alulírott nyilatkozom, hogy a ____/2013. (XII…..) önkormányzati rendelet 1 §. (2) 
bekezdése szerinti feltételeknek megfelelek/ünk (a megfelelő választ a nyilatkozat előtti 
kockában X-el jelölni): 

□ háztartásunkban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, azaz 57.000 Ft-ot, 

□ egyszemélyes háztartásomban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének   háromszorosát, azaz 85.500 Ft-ot, 

□ a lakás csak fával fűthető. 

Figyelem: A jövedelemre vonatkozó nyilatkozatot jövedelemigazolással kell igazolni! 
 
Kérem, hogy a támogatási kérelem elbírálásánál az alábbi körülmény(eke)t vegyék 
figyelembe (a megfelelő választ a nyilatkozat előtti kockában X-el jelölni):  

□ 70 éven felüli egyedülálló nyugdíjas vagy egy háztartásban élő nyugdíjasok vagyunk,  

□ az egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, rokkantsági vagy rehabilitációs 
járadékban részesülő személy vagyok; 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint 

□ aktív korúak ellátására vagyok jogosult; 

□ lakásfenntartási támogatásban részesülök; 

□ a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő vagyok; 

INDOKOLÁS: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Dátum: ___________________________ 
                                     
                                                                                           ________________________ 
                                aláírás 
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 4./ Napirendi pont 
 
                                                              ÉRV Zrt. által felajánlott részvény megvásárlásáról 

döntés  
 
Mudriczki József polgármester:  
Az előző képviselő-testületi ülések egyikén már napirendi pont volt a részvényvásárlás. 
Akkor a testület úgy döntött, hogy a vásárlásról szóló döntéshez még több információra van 
szüksége. Ez megtörtént. Járt nálunk az ÉRV Zrt. főmérnöke, aki tájékoztatott arról, hogy ez 
egy formalitás. Azoknál az önkormányzatoknál van ez most előtérben, akik átadták az ÉRV 
Zrt.-nek a csatornahálózat működtetését és közöttük üzemeltetési szerződés van érvényben. 
Semmilyen veszélyt nem jelent. Az állam visszavásárolja ezt a részvényt, ha esetleg 
megszűnik a cég, vagy visszakívánjuk venni az üzemeltetést. Környékbeli üzemeltetési 
szerződéssel rndelkező testületek is megvásárolták a felajánlott részvényt.  
 
Varró Gyula címzetes főjegyző:  
A szerződést az MNV Zrt-vel, mint a Magyar Állami tulajdon kezelőjével kötjük. Ez a 
bérüzemeltetéssel és annak esetleges meghosszabbításával függ össze. A vízügyi törvény 
módosításával, már csak állami, vagy önkormányzati tulajdonban lévő szervezet üzemeltethet 
ilyen közműtulajdonokat. Jelen felállás szerint az állam és az önkormányzat szerez közös 
tulajdont, ahol mind a kettő jogosult a közmű üzemeltetésére. Ebben az esetben a koncessziós 
kötelezettség megszűnik. Meg van a lehetőség a bérüzemeltetés folytatására a koncesszióba 
adási kötelezettség nélkül. Ez a lényege ennek a részvény eladásnak illetve vételnek.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:                                                   
Nem értem, minek kell ez ?  
 
Varró Gyula címzetes főjegyző:  
Van egy tíz éves szerződésünk, ami 2020-ban jár le. A lehetőség arra irányul, hogy az ÉRV. 
Ha eljár a szerződés, meg tudja hosszabbítani koncessziós eljárás nélkül a jelenleg meglévő 
szerződést, mert tulajdonostársak vagyunk.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki támogatja a határozati javaslatban foglaltakat, kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett, egyetért 
a határozati javaslatban foglaltakkal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
62/2013. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
szándékát fejezi ki az ÉRV. Észak-magyarországi 
Regionális Vízművek ZRt-ben való részesdés 
megszerzésére egy darab tagsági jogot megtestesítő „A” 
típusú részvény megvásárlásával a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt-től 10.000 Ft névértéken, 28.500 Ft 
vételáron. 
 
Az üzemeltetési szerződés bármely okból történő 
megszűnése esetére az Önkormányzat 
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vételi/visszavásárlási jogot engedélyez a Magyar Állam 
részére megszerzéskori értéken. 
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az ÉRV ZRt.-vel kötött 
üzemeltetési szerződés hatálya alatt részvényét semmilyen 
jogcímen nem idegeníti el. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét az 
adásvételi, és a vételi/visszavásárlási jogot alapító 
szerződés megkötésére. A Képviselő-testület a vételár 
fedezetét a 2013. évi költségvetéséből biztosítja. 
 
 

 5./ Napirendi pont 
 
                                                              Egyebek 
 
Mudriczki József polgármester:  
A nyár végén felmérésre került a Freskó étterem nyílászáróinak cseréje. A nagyterem kilenc 
nagy ajtajának illetve, ablakának cseréjére kértünk árajánlatot. Az árajánlatban szereplő 
összeg 5.658.519.-Ft. Erről most javaslatom szerint ne döntsünk.  
 
Szakács József képviselő:  
Máshonnan is kérjünk árajánlatot.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Dr. Oláh Brigitta fogorvos keresett meg azzal, hogy 2014. január 31. napjával abba kívánja 
hagyni a településen végzett helyettesítést. Kell keresnünk egy új fogorvost illetve átmeneti 
időre rendelőt. Szeretném a szerződést a doktornővel meghosszabbítani a felújítás kezdetéig. 
Kértük, hogy ezt gondolja át.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Mi azt terveztük, hogy egy félévvel meghosszabbítjuk a szerződését. Ez mikortól lett volna?  
 
Varró Gyula címzetes főjegyző:  
2014. január 1-jétől.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Olyan áron is meg kellene tartanunk erre a félévre a doktornőt, hogy pluszjuttatásokat ad az 
önkormányzat neki. Ha elmegy nehezen fogunk helyettesítő fogorvost találni.  
 
Szakács József képviselő:  
Tudomásunk van arról, hogy van egy fogorvos jelentkező, aki ide szeretne jönni.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Van a tarsolyban megoldási lehetőség, de menjünk sorba.  
 
Varró Gyula címzetes főjegyző:  
Ez az érdeklődés a felújítás utáni időszakra vonatkozik.  
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Mudriczki József polgármester:  
Dr. Sófalvi Antal a recski orvosi ügyelet vezetője részéről köszönőlevél érkezett a testület 
felé. A levélben megköszöni az önkormányzatunk támogatását, az orvosi ügyelet részére 
vásárolt GPS készüléket.   
 
Szakács József képviselő:  
Tavaly a közmunkások mezőgazdasági tevékenységet is folytattak. Az önkormányzatnak nem 
nagyon van területe. Nekünk van kimért területünk Émályon. Ha szükséges az önkormányzat 
részére, ingyenesen felajánlom használatra.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Köszönjük, úgy gondolom élni fogunk a lehetőséggel.  
 
Csortos Béláné képviselő:  
Az én családom is szintén ingyenesen felajánlja az Émályon lévő területét használatra.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Köszönjük. 
 
Kucsera György képviselő:  
Tegnap tartotta a Szociális Bizottság évi utolsó ülését. A bizottság úgy határozott, hogy ismét 
3.000.-Ft támogatást nyújt a Parád településen élő 70 éven felülieknek. A hagyományokhoz 
híven az idősek karácsonyán szeretnénk köszönteni a két legidősebb parádi nőt és férfit.  
 
Szakács József képviselő:  
Ez hány főt érint?  
 
Varró Gyula címzetes főjegyző:  
270 főt.  
 
Varró Gyula címzetes főjegyző:  
Úgy tervezzük, hogy tavasszal Köves-patakába 120 darab gyümölcsfát ültetünk ki. 
Ugyancsak Köves-patakában a múlt héten egy hektár terület felszántásra került.  
 
Széll Péter:  
Ha szükséges trágyával állok rendelkezésre, kiszállítással. Egyet kérek csak a rakodógép 
órabéréhez hozzájárulást.   
 
Mudriczki József polgármester:  
Köszönjük szépen.  
 
Szakács Zalán:  
A szociális otthoni hírek alapján szeretném mondani, hogy a Kurilla Sanyi bácsi háza után 
igen megnőtt az érdeklődés a lakosság részéről. Volt olyan információ, hogy az 
önkormányzattól küldték a polgárt, hogy egyezzen meg a tulajdonossal. Annak a háznak meg 
van az által ismert örököse, aki a feleség testvérének a gyermeke.  
 
Varró Gyula címzetes főjegyző:  
Járt nálam egy személy, aki három kiskorú gyermeket nevel és nincs hol laknia.  A mostani 
albérletét fölmondta a tulajdonos. Kérte, hogy abban segítsünk, hogy a számba vehető parádi 
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üres lakásokról informáljuk. Ekkor merült föl a Sanyi bácsi féle ház is amely évek óta üresen 
áll. Azt is tudom, hogy nem egy alkalommal föltörték már a lakást. Úgy gondoltam, hogy 
ettől még az is, jobb hogy ha lakik benne egy bérlő. Javasoltam, hogy ez ügyben keresse az 
ingatlan tulajdonosát az otthonban. 
 
Szakács Zalán:  
A kapun lévő hatalmas lakat a lánccal felhívó, ezt Madarász Imre körzeti megbízott úrnak is 
elmondtam. A lakatot az önkormányzat helyeztette el, véleményem szerint revidiálni kellene 
az álláspontot, hogy a lakat ott maradjon-e.   
 
Mudriczki József polgármester:  
Ha erre felkérést kapunk intézményvezető asszonytól levesszük.  
 
Szakács Zalán:  
Nem hiszem, hogy az intézményvezető asszony ezzel foglalkozik.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Köszönöm a lakosság részéről való megjelentek részvételét. 
 
AZ ÜLÉS TOVÁBBI RÉSZÉT ZÁRT ÜLÉSNEK NYILVÁNÍTJA A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

Lázár Éva 
jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
 
 


