


1. 2017-es évben megvalósult fejlesztések, 

beruházások 

2. 2018-as évben megvalósuló fejlesztések, 

beruházások 

3. Elbírálás alatt lévő, illetve előkészített 

pályázatok 

 















Belső átalakítás, teljes 
burkolatcsere 

Gépészeti felújítás, elavult 
technikai eszközök cseréje 



A megújult konyha szellőztető rendszere és a 
hővisszanyerő egység a padlástérben. 

































Csatlakozás az ASP 
rendszerhez:   

Egységesített önkormányzati 
elektronikus ügyviteli 
rendszer. 



Igényelhető vetőmag támogatás 2000 Ft 
értékben ( 201 fő élt a lehetőséggel ) 
Lakosság részvételének támogatása a  
XXX. Palócnapokon 800 Ft értékű kuponnal 
( 1200-an éltek a lehetőséggel ) 
Minden óvodás és iskolás gyermeknek kapott 
Mikulás csomagot 800 Ft értékben. 

Az általános iskolás tanulói részére 5000 Ft 
iskolakezdési támogatás. 
A felsőoktatási rendszerben tanulók részére 
Bursa Hungarica támogatás 600 eFt. értékben.  
5000 Ft támogatás a 70 éven felülieknek 
karácsonykor.   



YBL Szálló hirdetmény 



„A jó kapcsolatok mindig 
elősegítik a település életét.” 
 
Önkormányzatunknak        
célkitűzése a Parádon 
tevékenységet végző cégek 
segítése, a jó kapcsolatok 
ápolása. 



Parádfürdői Állami Kórház 











A Parádóhutára vezető út 
leromlott állapota! 







Területek gondozása 
Évi rendszeres anyagi 
támogatás 
Ünnepi fénydekoráció 
ajándékozás 





 

 EFOP-4.1.2-17 : Iskola 2020  

 430 millió Forintos elnyert Európai Uniós támogatás 

 Új tetőszerkezet, nyílászárók, teljes hőszigetelés 

 Felújításra kerül a tornaterem, zeneterem és a belső burkolatok 

 Új korszerű fűtésrendszer kerül kialakításra 

 Új természettudományi szaktanterem is helyt kap az 
intézményben. 



 

 TOP-3.2.1-16 : Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

 47 millió Forintos elnyert Európai Uniós 
támogatás 

 Parádi Közös Önkormányzati Hivatal 
hőszigetelése, nyílászárók cseréje, fűtés 
korszerűtés, napelemek felszerelése, és 
akadálymentesítés valósul meg. 



 

 KEHOP-2.2.2-15-2015-00031 : „Észak-
Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési 
fejlesztés 1. (ÉMO I) : 100%-os uniós és hazai 
forrásból valósul meg. 

 16 település közös projektje 

 Parád: Cifra út, Ady Endre út, Kossuth Lajos út, 
Parádóhután a Károlyi utca 



 

 Belügyminisztérium által kiírt pályázat 

 13 milliós hazai támogatásból és 2,3 
milliós önkormányzati forrásból 
megvalósuló beruházás 

 Ifjúság út és Ifjúság köz (gyógyszertár 
mellett) felújítását tartalmazza. 



 

 TOP-2.1.3-16 Kékesi úti csapadékvíz elvezetés 
építés pályázat keretében 

 120 millió Forint elnyert Európai Uniós forrás 

 Kékesi út és Hársfa út csapadékvízelvezetési 
rendszerének felújítása 



 

 VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő és 
munkagép beszerzése  

 8,3 millió Forintos Európai Uniós forrásból 
és 1 millió Forintos önkormányzati 
forrásból megvalósuló beruházás 



 

 TOP-1.1.3-16 Helyi Piac létesítése Parádon 
(60 millió Forintos Európai Uniós 
támogatás) 

 TOP-5.3.1-16 HE1-2017-00011 Helyi 
identitás és kohézió erősítése (47 millió 
Forintos Európai Uniós támogatás) 

 TOP-1.2.1-16 Turisztikai pályázat (110 
millió Forintos Európai Uniós támogatás) 

 LEADER pályázat a kistérség keretén belül 



 Parádóhuta Széchenyi út vízelvezetésének 
felújítása 

 Parádóhuta harangláb – buszmegálló kialakítása 

 Parád, Gyopár – buszmegálló felújítása 

 Kossuth Lajos út 10. vízelvezetés előkészítése 

 Hidegkúti út kialakításának II. üteme 

 Szabadság úti járda részleges felújítása 

 Terep Bringapark kialakítása Parádfürdőn 





 Együttműködés a helyi intézményekkel, szervezetekkel (Parádfürdői 
Állami Kórház, Egererdő Zrt., ÉRV, Idősek Otthona, Katolikus Egyház) 

 Együttműködés a szomszédos települések önkormányzataival (mind 
szakmai, mind szabadidős programok alkalmával) 

 Nemzeti ünnepekről megemlékezések 

 Civil szervezetek támogatása 

 Rendezvények szervezése, azok lebonyolítása 

 Nyugdíjas Klub működésének segítése 

 Szülői Munkaközösség támogatása 

 Gyereknap lebonyolításához segítségnyújtás 

 Civil rendezvények támogatása (Enduro VB, Veterán autós tal.) 

 Magyar Értékek napján aktív részvétel 

 IKSZT működtetése 

 Lakosság tájékoztatása (Parádi Mozaik, parad.hu, Facebook) 





 HETI PROGRAMOK 

 Hétfő 

 17.00 – 18.00  Gyógytorna 

 18.00 – 19.00  Klasszikus aerobic 

 Kedd 

 15.00 – 17.00 Hímző szakkör 

 18:00 – 19.00 Szenior örömtánc 

 Szerda 

 18.00 – 19.00  Klasszikus aerobic 

 Csütörtök 

 18.00 – 19.00 Kangoo Jumps 

 Péntek 

 18.00 – 19.00  Klasszikus aerobic 

 

 HAVI PROGRAMOK 

 Baba-Mama Klub 

 Spirituális Kör www.ikszt-parad.hu 

http://www.ikszt-parad.hu/
http://www.ikszt-parad.hu/
http://www.ikszt-parad.hu/










‣ Yamaha keverőerősítő 
‣ Fényvezérlő és 

4 db nagyteljesítményű színes LED reflektor 





A Költségvetés 523.281eFt. bevétellel és 
kiadással került elfogadásra. 

A saját bevételek 68.849 eFt. összegben lett 
megtervezve (a csökkenés oka a Cifra 
jegybevételeinek megszűnése miatt) 

Eddig elnyert pályázati forrás: 189.469 eFt. 

Az általános tartalék: 12.841 eFt. 





Településfejlesztés Iránya 

Azt gondolom, teljes az egyetértés a lakosság és a testület 
tagjai között abban, hogy fejlődés iránya nem lehet más, 
mint a turizmus, a gyógy-idegenforgalom és az ehhez 
kapcsolódó fejlesztések, de kisebb léptékű ipari 
tevékenység is elképzelhető, valamint az itt élők 
életminőségének, életfeltételeinek, élethelyzetének 
javítása, segítése. 
  

Lakónépesség alakulása. 

A legutolsó hivatalos nyilvántartásból származó adat 2040 főről ad 
számot. 



Önkormányzati 
Létszámgazdálkodás 

A település egyik legnagyobb foglalkoztatója az 
önkormányzat évek óta hasonló létszámmal 
vagyunk jelen a foglalkoztatók között. 
Természetesen én ideszámítom a 
közfoglalkoztatásban résztvevőket is. Jó 
tendenciát mutat, hogy a közfoglalkoztatott 
létszám jelentősen csökkent az elmúlt évben 
míg az azt megelőző években 85 fő volt, az 
idénre a közmunkások száma 25 főre változott. 
1 fő az idén nyugdíjba vonul.  




