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TUDÓSÍTÁS A TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL 
                                                                                                   
Nagy István 
 
2012. december 20-i ülés 
Parád-Bodony Önkormányzati Hivatal létrehozása 

A két önkormányzat között zajló eddigi tárgyalások eredményeként elkészült a 
megállapodás-tervezet, a képviselők ezt vitatták meg. A közös hivatal a 
megállapodásban az állam által ajánlott és pénzelt hivatalnoki létszámnál többet akar 
foglalkoztatni, ennek költségeit az önkormányzatok saját bevételeikből fedezik 50-
50% arányban. 
A közös hivatal létrehozásához jogi teendőket kellett elvégezni: meg kellett szüntetni a 
hivatalt. El kellett fogadni a közös önkormányzati hivatal új nevét és alapító okiratát, 
és módosítani kellett az önkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzatot. 

Palóc Ház 
A polgármester közölte, hogy a ház felújítása az Egri Vármúzeum közbenjárásával 
uniós forrásból befejeződött, még a csűr hátsó falát is rendbe teszik. 2013-tól ismét az 
önkormányzat lesz az üzemeltető, a múzeum a tárgyakat, eszközöket egy szerződésben 
önkormányzatunknak kölcsönbe adja. 

 
2013. február 14-i ülés 
 Bemutatkozó látogatás 

  Dr. Nagy Tibor János a Pétervásárai Járási Hivatal vezetője és Kovács Attila 
hivatalvezető-helyettes bemutatkoztak a parádi képviselő-testületnek. Dr. Nagy Tibor 
János prezentációval kísért előadásában beszélt a járások kialakításának 
szükségességéről és a kialakítás szempontjairól. A járási hivatalok legfontosabb 
feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok 
ellátása lesz. A pétervásárai járás a megye második legkisebb járása, munkatársainak 
száma 28. Recsken kirendeltséget tartanak fenn. Az idei év legfontosabb szervezési 
feladatának azt említette, hogy járásunkban is működjön Kormányablak, amely az 
okmányiroda feladatait fogja átvenni. Annak érdekében, hogy a Parád környéki 
települések lakói könnyebben intézhessék ügyeiket, vagy kezdeményezni fogja 
buszjáratok beállítását, vagy a recski kirendeltség feladatellátásának kiszélesítését. 
  Varró Gyula jegyző hozzászólásában kiemelte, hogy ha a tervek szerint az idén a 
munkaügyi központok feladatkörét is a járások veszik át, akkor jó lenne, ha a recski 
kirendeltség is végezhetné ezt a munkát, de indokolt lenne az is, hogy az okmányirodai 
tevékenységgel is felruházzák a kirendeltséget. Ez első sorban a megközelíthetőség 
miatt lenne kívánatos. 
A hivatalvezető a felvetéssel egyetért, e tárgyban már írt is a napokban levelet Horváth 
László kormánybiztosnak. A parádi és a bodonyi polgármesterek hozzáfűzték, hogy a 
kérés teljesülésének érdekében felveszik a kapcsolatot a kormánybiztossal. 

Parád és Bodony közös önkormányzati hivatala 
(E napirendi pont tárgyalásán a bodonyi képviselő-testület is jelen volt.) Az előkészítő 
tárgyalások után döntött a parádi képviselő-testület a Bodonnyal közösen 
működtetendő hivatal költségvetéséről. Mind a parádi, mind a bodonyi polgármester 
arról beszélt, hogy érdekeink közösek, megvalósításukban együtt messzebbre 
érhetünk; a múltbeli sérelmeket el kell felejteni; a megállapodásban foglaltakkal 
mindkét fél elégedett. Kovács István polgármester megköszönte a parádi hivatalnak a 
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gyors és szakszerű előkészítő munkát, aminek a következtében nem kellett megvárni, 
hogy a Kormányhivatal kényszerítse ki a közös hivatal létrehozását.   
A Megállapodást és a közös hivatal költségvetését a parádi képviselő-testület 
elfogadta. 
(A közös hivatal létrehozásának leglényegesebb elemei a következők. Mindkét 
település önálló önkormányzattal vezeti a községét, elkészíti költségvetését, felel 
annak teljesítéséért – ha hitele van, törleszti azt. A hivatal székhelyén, Parádon a 
jegyző vezetésével 7 ügyintéző és 1 hivatalsegéd, a bodonyi kirendeltségen 1 
aljegyző vezetésével 1 ügyintéző fog dolgozni. Az állam Parádnak 6,47 főt, 
Bodonynak 1,61 főt finanszíroz, és mivel a két önkormányzat ennél többet 
alkalmaz, a hivatal működtetésére bevételei terhére évi 6.290.000 Ft-ot fog 
biztosítani 53%(Parád) és 47% (Bodony) arányban.  

 
Parád 2013. évi költségvetése 

Mudriczki József polgármester a költségvetési rendelettervezetről szólván 
megemlítette, hogy amikor a koncepciót az előző év végén megfogalmazta, jó híreink 
nem voltak. Azóta szerencsére a miénkhez hasonló lélekszámú települések kedvezőbb 
helyzetbe kerültek. Így adódik, hogy költségvetésünk nem mínuszos, sőt, 
fejlesztésekre is van módunk. A főösszeg: 489.589.000 Ft. Adóterheket nem 
növeltünk, de az étkezés térítési díját a nyersanyagárak miatt 10%-kal meg kellett 
növelnünk, az elkezdett fejlesztéseket folytatjuk, tervezzük mindkét temető (óhutai is) 
körbekerítését, a parádinál útcsinálást, a konyhának gépek beszerzésére lesz 
lehetősége, járdát húzunk a Hársfa és az Ifjúság út közé. 
  Ezután szakfeladatonként véleményezteti a költségvetés-tervezetet. Ezek közül a 
fontosabbakat közöljük. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
tervezetet (Szakács József). A Hidegkúti út tervezésébe és építésének előkészítésébe 
fogjunk bele. (Kucsera György).  A közvilágítás sok pénzünkbe kerül. Lehetne-e pl. az 
éj egy szakában minden második lámpát lekapcsoltatni? (Szakács József – Mudriczki: 
nem lehet). El kellene érni, hogy a közmunka legyen önfenntartó (Csortos György – 
Mudriczki: lehetetlen, de a közmunkában résztvevők számát 50-ről 65-re emeljük. ) A  
költségvetési tervezet véleményezésétől némileg  eltérve hosszabb vita alakult ki a 
közmunkaprogramról – mi haszna annak, kellene-e bővíteni, változtatni a munkákon? 
A fejlesztésre tervezett összeg azért olyan feltűnően nagy, mert az idén valósul meg a 
Kossuth úti és a Köves-patakai vízelvezetés több mint száz millióval, ám az ezen felül 
tervezett kisebb értékű fejlesztések tervbe vételének is örülnünk kell (útcsinálás és 
urnafalépítés a temetőben, Fürdőn buszváró, az Ifjúság közben járda), és a 
felhalmozási célú tartalék 16 millió forinttal a pályázatokhoz biztosít önerőt. De a 
jövőben megoldandó legfontosabb feladatnak kell tekintenünk a piactér 
kiépítését.(Nagy István). 

A testület elfogadta az önkormányzat 2013. évi munkatervét. 
Csortos Béláné ismertette az összeállított közművelődési program közeljövőre vonatkozó 
részét. 
Nagy István javasolta, hogy a parádi hivatalra is tegyük ki a székely zászlót. Érvelését a 
képviselő-testület egy tartózkodással elfogadta. 
Mudriczki József polgármester – amint szokás – ismertette az előző ülés óta történt 
intézkedéseket, közérdekű eseményeket. A Dankó úti és a Temető úti roma családokkal 
megegyezett a hivatal a szemételtávolításról. Eszerint az önkormányzat a szétszórt szemét 
összegyűjtésében segít és elszállíttatja azt, a családok pedig a jövőben szemétgyűjtőt fognak 
használni, a szemét elszállítására 1500 Ft/hó befizetését vállalják. Tűzifasegélyben 
részesítettünk eddig 87 embert, ha van még rászoruló, tudunk neki segíteni. Új falugazdász 
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dolgozik, Parádon péntek délelőttönként érhető el. (A polgármester más hírértékű közlését a 
Hírekben olvashatják.) 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

BESZÉLGETÉSEK 
 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása Parádon 
Vince-Kovács Katalin 
 
Beszélgetésemet Mudriczki József Parád Nagyközség Önkormányzatának polgármesterével 
és Kovács István Bodony Községi Önkormányzat polgármesterével folytatom. Hárman 
beszélgetünk az új helyzetről. 
 

- Mi indokolta a közös hivatal létrehozását? Miért volt erre szükség? 
- Törvény szabályozta a közös önkormányzati hivatal létrehozását. Minden 2000 fő 

alatti településnek társulnia kellett, Parád pedig köteles volt fogadni a községgel határos 
települést.  
 - Mi lett a Hivatal elnevezése? 

- Parádi Közös Önkormányzati Hivatal, melynek székhelye Parádon, a Kossuth Lajos 
út 91. szám alatt található.  
 - Milyen ügyeket intézhet a parádi ember Parádon, a bodonyi ember Bodonyban? 
 Megszűnt-e Bodonyban a hivatal?  
 - Nem szűnt meg Bodonyban az önkormányzati hivatal, fontos, hogy megértsék a 
lakosok azt, hogy a bodonyi kirendeltségen bodonyiak intézkedhetnek, a közös hivatalban 
egyaránt parádi és bodonyi ember is intézheti ügyeit.  
 - Milyen feladatokat lát el a bodonyi kirendeltség, és milyet a parádi közös hivatal? 
 - A bodonyi kirendeltség a következő feladatokkal foglalkozik: ügyfélfogadás, 
választási igazgatás, anyakönyvi ügyintézés, lakcím-nyilvántartás, birtokvédelem, földügyi 
igazgatás, vadászati, vadkár ügyek, adatkezelés, nyilvántartások vezetése, beruházásokkal, 
pályázatokkal összefüggő hivatali elszámolási és fenntartási feladatok. Ezen kívül még: 
ellátmánykezeléssel, a polgármesterek hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével, végrehajtásával, bizottságok működésével kapcsolatos hivatali feladatokkal, 
képviselő-testületek működésével kapcsolatos döntés-előkészítéssel, végrehajtás, 
jegyzőkönyvi dokumentálás, létalap támogatás, és krízistámogatással is.  
 - Melyek a közös hivatal székhelyén megjelenő mindkét településre vonatkozó 
feladatok? 
 - Ezen feladatokat Parádon intézik, melyek: költségvetés, zárszámadás, pénzügyi 
beszámolók készítése, könyvelése az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek illetve 
szakfeladatok tekintetében. Valamint Parádhoz tartozik a közmunkaprogramok szervezése, 
lebonyolításának pénzügyei és humánpolitikai feladatai. Adóigazgatási feladatok, házipénztár 
működtetése, önkormányzati intézmények működésével összefüggő hivatali feladatok, 
jegyzői hatáskörben maradó hatósági igazgatási feladatok, kereskedelmi igazgatás, hagyatéki 
ügyintézés, adóérték bizonyítvány, lakásfenntartási támogatás megállapítása, temetési segély, 
illetve közgyógyellátás adása, katasztrófavédelmi igazgatás, ingatlan vagyonnyilvántartás, 
gyámhatósági, gyermekvédelmi feladatok, óvodáztatási támogatás, humánpolitikai feladatok. 
 - Mely szempontokat tartották szem előtt a feladatok elosztása során? 
 - A zökkenőmentes működést, illetve a lakosok érdekeit. 
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 - Ebben a csatlakozási kényszerben előnyt vagy hátrányt látnak? 
 - Nem tudunk előnyről, vagy hátrányról beszélni, majd a tapasztalati tényezők 
döntenek. 
 - A köztisztviselők tekintetében hány fős csökkentést ajánlott és finanszíroz az állam? 
 - Parád és Bodony esetében létszámarányosan az állam 8 fő ajánlatot tett, de jelenleg a 
két hivatalban 10 fő dolgozik, akiknek munkájára szükség van. Minden köztisztviselő 
munkahelye indokolt, hiszen bizonyos feladatkörök Bodonyból átkerültek Parádra. 
 - Ezek szerint bizonyos személyi mozgások is adódtak ebből, ugye? 
 - Igen. Korábban Bodonyban a köztisztviselők létszáma egy fővel csökkent, aki másik 
munkahelyen helyezkedett el közös megegyezéssel, egy fő bekerült Parádra a közös hivatal 
létrehozásának köszönhetően, viszont vele együtt pénzügyi, adóügyi, szociális feladatok is 
kerültek át. Recskre, a járási hivatalba került Parádról egy fő.  
 - Kellett-e valakit elbocsájtani? 
 - Szerencsére jelen helyzetben nem kellett senkit sem elbocsájtanunk, létszámmozgás 
nem történt. Nagyon örülünk, hogy senki nem maradt munka nélkül, senkinek nem kellett az 
utcára kerülni.  
 - Mi indokolja, hogy a hivatalnoki létszám nem kevesebb, hanem több lesz az állam 
ajánlatánál? 
 - Parád esetében nem beszélhetünk feladatcsökkenésről, inkább feladatemelkedésről a 
bodonyi ügyek miatt.  
 - Hogyan lehet ezt anyagilag megoldani? 
 - Mindkét önkormányzat a lakosok érdekeit tartotta szem előtt, valamint azt, hogy 
ehhez anyagilag is hozzá tudjon járulni. A többletköltség finanszírozását ésszerű 
gazdálkodással kezeljük. A két társult önkormányzat évi összköltségvetése 42,6 millió forint, 
ebből az állam 36,3 millió forintot ad, a fennmaradó 6,3 millió forintot 47-53% arányban 
osztotta el egymás között a két érintett önkormányzat.  
 
Én Bodonyban lakom, és Parádon dolgozom, és bár erre nem kértek meg, de úgy gondolom, 
mind a bodonyiak, mind pedig a parádiak nevében mondhatom, hogy sikeres együttműködést 
kívánunk. 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

„Szálloda, sztárallűrök nélkül” -beszélgetés az Erzsébet Park Hotel igazgatójával 
  Tarnóc András 
 
   Minden parádi számára kedves és ismerős szórakozóhely volt a „Dörzsi”, ugyanakkor a 
helyén felépült Erzsébet Park Hotel már a 21. századi igényeknek felel meg. Hogyan látja a 
szálloda helyzetét, milyen módon kapcsolódik közvetlen környezetéhez, megtalálta e helyét a 
„parádi nap” alatt?  Ezekről, illetve más érdeklődésre számot tartó kérdésekről beszélgettem 
a szálloda igazgatójával, Ferenczi Lászlóval. 
  - Igazgató úr, mielőtt rátérnénk az Ön által vezetett intézmény jelenére és jövőjére, kérem, 
mondjon pár szót önmagáról! 
  - Több mint harminc éve dolgozom a szálloda szakmában, illetve vendéglátásban, ebből már 
huszadik éve töltök be különböző  szállodákban  igazgatói pozíciókat. Habár a Balaton 
vidékéről származom, úgy érzem, hogy itt a Mátrában megtaláltam második otthonomat. 
Rallye versenyzőként sokat utaztam mind Magyarországon, mind külföldön, ezek a 
tapasztalatok is segítenek, hogy sikeres legyek jelenlegi feladatomban. Ez a gyönyörű 
természeti környezet már akkor kiváltotta bennem a csodálatot. 
  - Amikor felkérést kapott a szálloda irányítására, milyen érzésekkel jött Parádfürdőre? 
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  - Amint előbb említettem, régóta dolgozom a szálloda szakmában, tapasztalatot szereztem 
mind itthon, mind külföldön, többek között Skóciában folytattam tanulmányokat. 
Megismerkedtem a nemzetközi gyakorlattal, és hazatérésem után mindig arra törekedtem, 
hogy mindazt, amit külföldön tanultam, hazám javára kamatoztathassam. Megtiszteltetésnek 
és egyben méltó kihívásnak is tekintettem azt, hogy itt dolgozhatok. 
  - Ezek után, kérem, mutassa be az Ön által vezetett intézményt. 
  - Az Erzsébet Park Hotel közel 100 szobával rendelkezik, kihasználtsága 50% feletti, amely 
meghaladja az országos átlagot, ami jelenleg 47%. A szállodát külföldi érdekeltségű 
tulajdonosi csoport működteti, tevékenységünk sikeresnek és hatékonynak tekinthető. 
Munkatársaink száma 60 fő, közöttük a parádiak mellett legtöbben a gyöngyösi és egri régiót 
képviselik. 
  - Hogyan érintette Önöket a válság és milyen válaszokat tudtak adni az aktuális 
problémákra? 
  - Annak ellenére, hogy egyikünk sem húzhatja ki magát a gazdasági válság hatása alól, 
hiszen mindegyikünket érint valamilyen módon, nekünk, szállodaipari szakembereknek 
mindig előre kell tekinteni. Jelenleg három csillagos superior kategóriás szálloda vagyunk, de 
céljaink között van a négy csillagos szint elérése. Mivel bútoraink, felszereléseink, 
berendezési tárgyaink állandó terhelésnek vannak kitéve, így a kopás, elhasználódás 
elkerülhetetlen, ezért felújításra sokat költünk. Terveink között szerepel a „régi” épületünk 
megújítása. Sikeres működésünknek több feltétele van, ide sorolnám, hogy jelenleg minden 
szobánkban elérhető a Wi-Fi, vagyis a hálózat nélküli internetes kapcsolat, elindítottuk a 
mofettát, avagy széndioxid fürdőt, és létrehoztunk külső és belső wellness egységeket. Ezek 
mind költséges beruházások, főként a wellness létesítmények, de nélkülük sikeres szállodai 
tevékenység nehezen lenne elképzelhető. Egyúttal megemlíteném az előrelátó és előre 
gondolkodó, vagyis pro aktív tulajdonosi és menedzseri szemléletet is a fejlesztések, 
beruházások területén, amely a sikereink további záloga. 
  - Hogyan látja a szálloda, illetve annak környezete, főként az Észak-Mátra helyzetét? 
  - Eddigi szakmai tapasztalatom alapján bátran mondhatom, hogy mindenhol vannak 
kiaknázatlan lehetőségek és értékek.  Amikor idekerültem, több tanulmányi utat is tettem, 
vagyis kerékpárral bejártam a környéket. Elbűvölt a szinte érintetlen természet, az Ilona-völgy 
romantikája, a tiszta vizű források csobogása pedig nyugalommal töltött el. Úgy gondolom, 
hogy pontosan ezek azok az értékek, amelyekre építhetünk. Vagyis ezt a csendes, a világ 
zajától távoli, természetes környezetet tudjuk ajánlani vendégeinknek. Szállodánk, 
természetesen tágabb környezetével együtt, ideális hely a testi és szellemi feltöltődésre. Tehát 
annak ellenére, hogy ez a vidék a déli Mátrával szemben látszólag hátrányban van, tartalmaz 
olyan értékeket, amelyek megalapozhatják további sikereinket. Egyszersmind  vállalkozóként 
azzal is tisztában vagyok, hogy a sikerhez nem elég egy dolgot jól csinálni, divatos szóval 
mondva:  több lábon kell állni. Ezért fejlesztéseink között szerepel a kerékpár turizmus, a 
helyi gyógyvizek, a mofetta, és a szálloda egészségügyi, fizikoterápiás, rekreációs 
szolgáltatásainak még hatékonyabb kihasználása. 
  - Hogyan látja a szálloda és Parád kapcsolatát? 
  - Magyar sajátosság, hogy ha egy szálloda, főként vidéken megépül, az a közvélekedés 
szerint nem a helyieknek szól. A hotel indulásakor itt is tapasztalható volt némi tartózkodás, 
ma azonban úgy érzem, hogy egyre jobban integrálódunk közvetlen környezetünkbe. Bátran 
mondhatom, hogy mi felismertük, hogy sikeres vállalkozásként felelősséggel tartozunk a 
társadalmi környezetünkért is. Természetesen ebben a kérdésben nekünk kell nyitni a 
környezetünk felé. Ezért szolgáltatásaink nyitva állnak a helyiek számára is. Ugyanakkor a 
környék egyik legnagyobb munkaadójaként a legnagyobb helyi iparűzési adófizetők is 
vagyunk. Sikeresen működünk együtt az általános iskolával, mivel úszásoktatásnak adunk 
otthont, és ezt az óvodára is tervezzük kiterjeszteni. Meg vagyok győződve arról, hogy nem 
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működhetünk szigetként, Parád és környéke sikere a miénk is - és viszont.  Én úgy tartom, 
hogy nekünk nem konkurenciáink vannak, hanem versenytársaink, akikkel szoros kapcsolatot 
kell fenntartani, mert csak ez a szemlélet hozhatja meg azt a tisztességes piaci eredményt , 
ami nemcsak nekünk,  hanem az egész régiónak előre lépést jelenthet. Ezért támogatjuk a 
helyi rendezvényeket, többek között az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Palóc piacot. 
A legfőbb célunk, hogy piacképes szolgáltatásokat nyújtsunk, ennek a megvalósítása azonban 
nem képzelhető el együttműködés nélkül. Ezért, mint „szálloda sztár allűrök nélkül” nyitva 
vagyunk az együttműködésre, nekünk minden vendég fontos,  legyen az helyi, régióbeli  vagy 
akár más országbeli. 
  - Igazgató úr, további sok sikert kívánok, és köszönöm az interjút. 

 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
   Muzulmán karácsony                                               
    Nagy István 
   
 A 2012-es parádi falukarácsony után fejbe kólintva kóvályogtam a házamban, nem tudtam az 
ünnepi ruhát beakasztani a szekrénybe, az inget bedobni a szennyesbe, le-föl hordoztam őket. 
Ki voltam ütve. Az járt az eszemben, hogy ha  egy német nagyváros muzulmánok lakta 
negyedében az iskolában karácsonyt kellene ünnepelniük a gyerekeknek, nem biztos, hogy a 
szüleiknek előadott műsorukból teljesen ki tudnák iktatni Jézust. Hát ez Parádon, egy 
önkormányzati rendezvényen, a falukarácsonyon sikerült. 
  Miért ez a túlérzékenység? A kereszténységért éppen a világ egy parányi pontján, Parádon 
kell szót emelni? Nézzünk a parányi ponton túlra. 
  2012 karácsonya előtt a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a mai keresztényüldözésről 
tartott konferenciát az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség, a felszólalóktól idézünk 
néhány megállapítást. Napjainkban a világon kb. 100 millió keresztényt üldöznek, naponta 
270 embert meg is ölnek csak azért, mert keresztény. Négy vallási üldözöttből három 
keresztény. A 20 században több keresztényt üldöztek, mint az összes korábbi századokban 
együttvéve. Az emberéleteket követelő üldözések döntően Afrikában és Közép-Ázsiában 
zajlanak. Rétvári Bence államtitkár szerint Európában más a helyzet, ma nyugaton nem a 
vallást, hanem a keresztény értékeket támadják, a nyugati keresztények „mindössze” 
diszkriminációnak vannak kitéve. A vallást annyira magánüggyé akarják korlátozni, hogy 
jelképeit is támadják. 
   Van példánk erre bőven: a légikisasszonyt és a kórházi nővért a nyakában hordott kereszt 
miatt rúgták ki állásából, a papot, mert nem akart homoszexuálisokat összeadni, az orvost, 
mert megtagadta az abortuszt.       
   A tolerancia diktatúrája van. Ennek szellemében akarták megszüntetni a karácsonyfa-állítást 
a Fehér Ház kertjében éppúgy, mint Brüsszel főterén, hogy meg ne sértsék a muszlim 
lakosságot. A karácsony azoknak, akik nem szívelhetik a keresztény értékeket és 
hagyományokat, Európában nem lövésre és robbantásra kínál alkalmat, hanem az ünnep 
jellegének megváltoztatására. Legyen belőle szeretet ünnepe (Jézus nélkül), kísérlet és minta 
már adódott nálunk erre is, amikor Szent István napját az alkotmány ünnepévé akarták 
változtatni. De elég nem csinálni, már gyengítjük is hagyományainkat. 
  Hogyan hozható össze egy parádi kis ügy, amit jó, ha ötven ember észlelt, a világhelyzettel? 
Arányaiban sehogy, lényegét tekintve teljesen. Mert mindazt, amit védeni akarunk, 
tevőlegesen ott kell védenünk, ahol élünk. Ez az a csepp, amiben benne van a tenger. És 
persze a parádi kis ügy  a köztes szférával, az országéval  is teljesen összefügg. Magyarország 
alkotmányába foglalta a keresztény értékek védelmét, a miniszterelnök  szerint most is arra 
van szükség, hogy az ország (és Európa) visszanyúljon keresztény gyökereihez, a magyar 
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kormányban mint társpárt képviselteti magát a kereszténydemokrata párt, a megyei 
kormánybiztos a Kékesen hagyományteremtő szándékkal adventi  gyertyát gyújt, az egri 
bazilikába 600 gárdonyis gimnazista  ül be adventi misére (más iskolák máskor jönnek, mert 
egyszerre nem férnének be), Parádon a képviselő-testület közpénzt szavaz meg a plébánia 
tetőcseréjéhez, a polgármester arról beszél karácsonykor, hogy Jézus kétezer éve azért  
született a világra, hogy megváltoztassa azt. Parád  a tavalyi karácsonyon ebbe a trendbe nem 
illeszkedett. 
   A parádi iskolások a falukarácsonyon a Légy jó mindhalálig musicel részleteit adták elő, 
kedvesen, lelkesen, örömmel, a tanárok is mindent megtettek az előadás sikeréért – csak 
éppen a közel egyórás műsorban el sem hangzott Jézusnak vagy Máriának a neve, azt a 
polgármester csempészte bele az estébe. A musicel remek szórakozás lett volna minden 
felnőttnek és gyereknek bármikor máskor, mondjuk a Palóc Napokon, de karácsony ünnepén 
falukarácsony címén előadni azt, ha tudatosan tették, provokáció, ha nem, 
meggondolatlanság. 
  Magam inkább az utóbbira gondolok, arra, hogy az iskola nem ellenséges a keresztény 
szellemiségű neveléssel, már csak azért sem, mert művésztanárai és néhány diákja kitűnő 
adventi hangversenyt adtak a templomban. Nem is lett volna ennyire indulatos ez az írás, ha 
nem vágott volna annyira elevenbe az eset – ugyanis a nagyvilágból érkező rossz híreken túl 
egy húszéves helyi hagyomány megszakadása is növelte a rosszkedvet. A megszakadt 
(megtorpant?) hagyomány: 1991 óta minden évben örvendező karácsonyi műsort adtak elő a 
diákok az iskolában szüleiknek és a vendég parádiaknak. Azoknak a felnőtteknek, akik 
pontosan tudták, hogy a diákok képezik az ő jövőjüket. Ha pedig a tanárok csak a 
mindenképpen újítás szándékával változtattak tavaly a szokásos karácsonyi ünneplésen, 
kérem, vegyék figyelembe, hogy a Miatyánkot az elmúlt kétezer évben sok milliárdszor 
mondták már el az emberek.  Olykor nem a szövegnek kell megújulnia, hanem a léleknek. 
    
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 

  KÖZLEMÉNYEK 
 

A járási rendszerről és a  
Pétervásárai Járási Hivatalról 

 
  A Pétervásárai Járási Hivatal 20 településre kiterjedő illetékességi területtel jött létre. A 
járásban földrajzi elhelyezkedése miatt Recsk nagyközségben kirendeltség működik.  
A Pétervásárai Járási Hivatal illetékességi területéhez 20 település tartozik.  
 
Járási hivatalvezető: Dr. Nagy Tibor János 
Járási hivatalvezető-helyettes: Kovács Attila 
 

 
Pétervásárai Járási Hivatal 

 
 

Szervezeti egységei 
 

 
Címe 

 
Elérhetősége 

Járási törzshivatal 3250 Pétervására, Szabadság tér 1.  36/568-009 
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Hatósági Osztály 3250 Pétervására, Szabadság tér 1. 36/568-010 

Okmányirodai Osztály 3250 Pétervására, Szabadság tér 1. 36/568-008 

Recski Kirendeltség  3245 Recsk, Kossuth L. u. 165.  36/578-318 

 
  

 
Pétervásárai Járási Hivatal járási szakigazgatási szervei: 

 
 

Járási szakigazgatási szerv 
 

Címe 
 

Elérhetősége 
 

Pétervásárai Járási Hivatal 
Járási Gyámhivatala 

 
3250 Pétervására, Szabadság tér 1.  

 
36/568-007 

Pétervásárai Járási Hivatal 
Munkaügyi Kirendeltsége 

 
3250 Pétervására, Keglevich u. 1. 

 
36/368-218 

 
A járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő 
államigazgatási feladatok ellátása.  
Az átvett államigazgatási feladatok a következők:  

- az okmányirodai feladatok (lakcímnyilvántartás, útlevél-igazgatás, gépjármű-
nyilvántartás) 

- egyes gyám- és gyermekvédelmi ügyek (védelembe vétel, intézeti elhelyezés stb) 
- egyes szociális igazgatási ügyek 
- családtámogatási ügyek  
- köznevelési feladatok 
- menedékjogi ügyek 
- egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezése 
- egyes kommunális típusú ügyek (pl.: temetőengedélyezés)  
- egyes állategészségügyi feladatok (állatotthon engedélyezése) 
- a szabálysértési hatósági feladatok ellátása 
- helyi védelmi bizottság vezetése 
- egyes vízügyi, környezetvédelmi hatáskörök.  

 
Azokon a településeken, ahol a lakosok és az elintézendő ügyek száma, a járás székhelyétől 
való távolság indokolta, ott kirendeltség működik. A járási hivatal kirendeltsége alatt olyan 
egységet kell érteni, ahol az ügyfelek minden munkanapon közvetlenül elérik a járási hivatal 
kormánytisztviselőit.  
A mi környezetünkben Recsk településen, a Polgármesteri Hivatal épületében (Recsk, 
Kossuth L. u. 165.) nyert kialakítást a Járási Hivatal kirendeltsége.  
Ezen túl Parádon az önkormányzati közös hivatalban csütörtöki napokon 8 - 16 óra között 
lehet a Járási Hivatal ügysegédjével személyesen találkozni, egy-egy konkrét szociális 
területhez tartozó ügyet megbeszélni.  
 
A Recski kirendeltségen jelenleg az alábbi szociális igazgatási ügyek döntés-előkészítését 
végzik a hivatal munkatársai: 

-  közgyógyellátás 
-  ápolási díj 
-  egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása 
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-  időskorúak járadéka 
-  hadigondozás. 

Ezek köre a későbbiek során a technikai feltételek megteremtődésével tovább bővülhet.  
Az egyéb ügyekben a járási székhelyet kell felkeresni. 
 
       Varró Gyula 
          jegyző 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Parád Nagyközség Önkormányzata  

tisztelettel meghívja  
a község lakosságát a  

2013. március 20-án, szerdán  
17 

00 
órakor tartandó  

FALUGYŰLÉSRE  
Helye: Parád, Közösségi Ház (Kossuth L. út 123.) 

Mudriczki József polgármester  
 

 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Felhívás! 
 
Tisztelt parádi Lakosok! 
    
 Az előző testületi ülésen képviselői indítvány alapján önkormányzatunk úgy határozott, hogy 
ösztönözni kívánja a zöldségfélék termesztését az ingatlanok konyhakertjeiben. 
  A programban minden jelentkező kb. 1.000.-Ft értékű vetőmag csomagot kap. A csomag 
tartalmaz petrezselyem, sárgarépa, uborka, borsó vetőmagokat, valamint dughagymát. 
  A jelentkezni március 31-éig lehet a polgármesteri hivatalban.  A vetőmagokat április első 
napjaiban osztjuk ki. A programba részvételnek egyetlen feltétele van: a támogatásban 
részesülők engedélyezik, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyik tagja a 
megvalósulást a szezon folyamán egyszer-kétszer megtekintse. 
   A program célja, hogy megtegyük az első lépést azért, hogy legalább az alapvető 
zöldségfélékből a mi falunk önellátóvá váljon, illetve friss, egészséges zöldségeket 
fogyaszthassunk! 
   Továbbá ajánljuk az önkormányzat MTZ kistraktorát a tavaszi kerti talaj-előkészítési 
munkák (szántás, kultivátorozás) elvégzésére. Ennek díja a parádi lakosok számára 
kedvezményes: 2.000.- Ft/üzemóra.  
 
        Mudriczki József  
          polgármester 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség közleményei 

 
Szabadtéri területek tüzeinek megelőzésével kapcsolatos tűzvédelmi tájékoztató a 

lakosság számára 
 
A nem művelt szabad belterületek1 (parlagon hagyott - telek, zártkert, kert, gyümölcsös, stb.) 
tűzeseteinek megelőzése a tulajdonos, a kezelő, illetve használó feladata. 
 
Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli1, köteles azt haladéktalanul jelezni a 
tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, 
illetőleg a települési önkormányzat 
polgármesteri hivatalának. Telefonszámok 112, 105. 
 
A növényi hulladékok égetésének szabályai: 2 

1. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást 
okozhat. 

2. Amennyiben a magánszemély azt nem saját tulajdonában lévő ingatlanon folytatja, 
úgy az égetés feltételek írásbeli meghatározása szükséges. 

3. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak 
környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt 
megszüntetni, ami tüzet okozhat. 

4. A szabadban tüzet gyújtani csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy 
robbanásveszélyt ne jelenthessen. Ennek érdekében a környező területet ki kell 
tisztítani éghető anyagoktól, körül kell szántani, ásni. 

5. A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem lehet. Veszély esetén, vagy ha arra 
szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. 

6. Szabadban a tüzelés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell 
készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz 
eloltható. 

7.  Az avar-, a tarló-, gyep-, a nád- és a növényi hulladékégetés - amennyiben jogszabály 
e tevékenység végzését megengedi - alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek 
minősül.  
(2) A tervezett - az (1) bekezdés szerinti tarló-, nád-, gyep- - égetés helyét, időpontját 
és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes I. fokú tűzvédelmi 
hatóságnak írásban be kell jelenteni.  

 
Tűzgyújtási tilalom 3 
Fokozott tűzveszély esetén a miniszter határozatban - a katasztrófák elleni védekezésért 
felelős miniszterrel való egyeztetés mellett - az ország egészére vagy meghatározott területén 
lévő erdőre, valamint az erdő határától számított kétszáz méteren belüli területre - átmeneti 
időre - általános tűzgyújtási tilalmat rendelhet el. A tűzgyújtási tilalom elrendeléséről és 
annak feloldásáról szóló határozatot az erdészeti hatóság és a miniszter által vezetett 
minisztérium honlapján, valamint két országos napilapban, a közszolgálati televízióban és 
rádióban kell közölni. A határozat közlése időpontjának az első közzététel időpontja minősül. 
Megye vagy település területére kiterjedő fokozott tűzveszély esetén - indokolt esetben, 
átmeneti időre - a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a főváros területén a Fővárosi 
Tűzoltó-parancsnokság egyetértésével vagy javaslatára az erdészeti hatóság is rendelhet el 
tűzgyújtási tilalmat. A tilalom elrendeléséről és annak feloldásáról szóló határozatot az 
erdészeti hatóság és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján, valamint két országos 
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napilapban, a közszolgálati televízióban és rádióban kell közölni. A határozat közlése 
időpontjának az első közzététel időpontja minősül. 
Aki tüzet okoz arra a vonatkozó jogszabályok4 alapján kötelező tűzvédelmi bírságot kiszabni, 
melynek mértéke 100.000. Ft-tól 3.000.000.- Ft-ig terjedhet. A bírság kiszabása nem mentesít 
a büntetőjogi felelősség alól. 
 
Egy esetleges tűz során biztosítási igény benyújtásához a biztosító cég hatósági 
bizonyítványt5 kér, melyet az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltség ad ki. A hatósági 
bizonyítvány kiadásának az alapja a tűzoltóságok adatgyűjtése, melyben a tűzre utaló 
tényeket, adatokat is rögzíti. A hatósági bizonyítvány tartalmában az esetlegesen elhanyagolt 
terület tényét fel lehet tüntetni.  
 
Jogszabályjegyzék 

1. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról 5. §, 18. §   

2. 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 567. §., 568.§., 
569. §. 

3. 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
67.§. 

4. 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó 
szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- 
és balesetbiztosításáról 7. § 

5. 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról 2. §, 
14. §, 15. §. 

6. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 48.§ (4) 
 
A tájékoztatóban leírt szabályok a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályokkal együtt érvényesek. 

 
 

Tájékoztató a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról a lakosság számára 
 
Tájékoztatom, hogy 2013. január 1-től kéményseprő-ipari közszolgáltatók feletti szolgáltatási 
felügyeletet a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság látja el, Heves Megyében a 
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 
A Katasztrófavédelmi kirendeltségek tűzvédelmi hatóságai hatósági jogkört kaptak a 
kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségeiket megsértő ingatlan 
tulajdonosokkal szemben. 
A hatósági felügyeletre vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárásokat, szankciókat 
csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha a közszolgáltató is eleget tett az új 
jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek. Így pl. az ingatlan tulajdonosai, használói felé 
történő értesítési kötelezettségek megtörténte, az előírt határidők betartásával, a tűzvédelmi 
hatóság felé történő értesítési kötelezettségek megtörténte az előírt határidők betartásával, a 
tűzvédelmi hatóság felé megküldött értesítés kötelező tartalmi elemeinek (adatok, 
mellékletek) megléte. 
BM rendelet 3. § (5) bekezdés a közszolgáltató a sormunka tényleges időpontjáról legalább 8 
nappal korábban köteles az ingatlan használóját értesíteni az ellátásért felelős önkormányzat 
rendeletében meghatározott módon. Amennyiben a közszolgáltató a Törvény szerint 
meghatározott második időpontban sem tudja a közszolgáltatást elvégezni, az ingatlan 
használóját, tulajdonosát írásban tájékoztatja a közszolgáltatás 30 napon belüli 
igénybevételének kötelezettségéről, és ennek elmulasztása esetén a tűzvédelmi hatóság 
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értesítésének közszolgáltatói kötelezettségéről. Ha a megadott határidő eredménytelenül telik 
el, utóellenőrzést kell tartani. Amennyiben az utóellenőrzés során a tűzvédelmi hatóság 
megállapítja, hogy a hatósági felhívás ellenére az ingatlan tulajdonosa nem teljesítette 
kötelezettségét, meg kell indítani az első fokú hatósági eljárást és tűzvédelmi bírságot kell 
kiszabni az ingatlan tulajdonosával szemben. A tűzvédelmi bírság 5.000,- Ft-tól 30.000,- Ft-ig 
terjedhet. A bírság összegének meghatározásakor alkalmazni kell a fokozatosság elvét, 
figyelembe kell venni a súlyosító és enyhítő körülményeket, a jogsértés súlyát, korábbi 
előfordulás esetét. 
Amennyiben a közszolgáltató élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetéséről értesíti 
a hatóságot, abban az esetben (ha az értesítés nem is felelt meg a jogszabályban előírtnak) ha 
a megjelölt hiba a Korm. Rendelet 1 § (2 bekezdésének meghatározott esetek közé tartozik, 
úgy az égéstermék-elvezető üzemelését haladéktalanul meg kell tiltani! 
Panaszügyek intézése esetén az ingatlan tulajdonosa, használója a közszolgáltatással 
kapcsolatban panaszával a közszolgáltatóhoz, vagy az ellátásért felelős önkormányzathoz 
fordulhat, csak ezek eredménytelensége esetén – és ezek igazolásával – nyújthat be panaszt a 
tűzvédelmi hatóságnál. Az égéstermék-elvezető szakszerűségét igazoló szakmai nyilatkozatok 
kiadására vonatkozó vitás ügyekben a tűzvédelmi hatóság bejelentésre jár el. 
 
Jogszabályjegyzék 

7. 2012. évi XC. Törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 
8. 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának 

szakmai szabályairól 
9. 374/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 

törvény végrehajtásáról 
 

Tájékoztató a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó 
műszaki-biztonsági előírásokról 

A tulajdonos, a használó, illetve az üzemeltető köteles a csatlakozó vezetéket és a 
fogyasztói berendezést rendeltetésszerű állapotban tartani, rendeltetésszerűen üzemeltetni, a 
szükséges ellenőrzéseket és karbantartását a gyártói előírások alapján rendszeresen 
elvégeztetni, minden vonatkozó biztonsági előírást betartatni. 
A karbantartás, javítás, időszakos felülvizsgálatok szakmai és személyi feltételeire a gyártó 
előírásai az irányadóak. 
 
19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet alapján a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói 
berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról az ingatlan tulajdonosa köteles: 
a) a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az első műszaki biztonsági 
felülvizsgálat évét követő 5. évben és ezt követően 5 évente, 
b) a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát első műszaki biztonsági 
felülvizsgálat évét követő 10. évben és ezt követően 10 évente elvégeztetni. 
Az Országos Tűzvédelmi szabályzat 580 § (1) bekezdésének előírása, hogy a tüzelő- és a 
fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között 
olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető 
anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se 
jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt. 
 
Jogszabályjegyzék 

1. 11/2004. (II.13.) GKM Rendelet a gázcsatlakozó vezetékek és fogyasztói 
berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról 
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2. 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói 
berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról 

3. 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet az Országos tűzvédelmi szabályzatról 
 
A tájékoztatóban leírt szabályok a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályokkal együtt érvényesek. 
 
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

 
 
 Mi is az az IKSZT? Az IKSZT egy mozaikszó, jelentése ” Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér”, mely az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program intézkedésének része.  
AZ IKSZT a régi "Kultúrházak" felváltására, pótlására jött létre, bár felhasználási feltételei 
picivel eltérnek a régitől. Régen csak bizonyos rendezvényekkor, összejövetelekkor volt 
nyitva, ma már azonban napi rendszerességgel várjuk a látogatókat. Az IKSZT célja a vidéki 
lakosság megtartása érdekében a helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítése, 
minőségének és hozzáférhetőségének javítása többfunkciós szolgáltató központok 
létrehozásával, a többnyire kihasználatlan épületek felújítása és műszaki korszerűsítése révén. 
Parádon az IKSZT jelenleg az iskola melletti Közösségi Házban működik. Fő feladatai között 
szerepel: 
- Információszolgáltatás 
- Közművelődési programok, rendezvények szervezése 
- Ifjúsági közösségi programok szervezése 
- Egészségfejlesztési programok megvalósítása 
- A lakosság illetve vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése 
- Közösségfejlesztési programok generálása, működő helyi civil szervezetek és nem formális 
közösségek számára, a működésükkel kapcsolatos programok megvalósítása 
- Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont 
működtetéséhez 
- Nyilvános könyvtár, olvasósarok működtetése 
- Közösségi internet hozzáférés biztosítása az önállóan, teleházban vagy könyvtárban működő 
e-Magyarország ponton. 
- Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások biztosítása 
- Munkaerőpiaci információs pont kialakítása 
 
Az IKSZT feladatait jelenleg Csortos Béláné, Simon Ingrid és Vass Gábor látja el. 
A következőkben az IKSZT előzetes programtervét ismerhetik meg március, április hónapra 
lebontva: 
Március: 
Március 8.: Községi nőnap 
Március 13.: Előadás az alternatív energiák alkalmazásáról 
Március 20.: Tájékoztató előadás az Europass önéletrajz elkészítésével kapcsolatosan 
Március 28.: Író, olvasó találkozó 
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Április: 
Április 3.: Tájékoztató előadás, melynek témája az álláskeresési technikák elsajátítása 
Április 23.: A könyv világnapja alkalmából olvasóklub megrendezése 
Április 27.: Helyi zenekarok koncerthétvégéje 
Április 29.: Táncház – 6-18 éves korosztály részére 
A programok időpontja természetesen változhat, éppen ezért kérünk mindenkit, hogy kísérjék 
figyelemmel a faluban elhelyezett IKSZT-s plakátokat, illetve facebook oldalunkat, melyet 
folyamatosan frissítünk az aktuális eseményekről. Továbbá ha bárkinek van olyan ötlete, 
amelyet szívesen megvalósítana, ossza meg velünk, és amennyiben megvalósítható, mi 
segítünk a megszervezésében! 

Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 8:00-16:00-ig a Közösségi Ház félemeletén 
Elérhetőség: Tel. : 06/30 905-752      E-mail: iksztparad@gmail.com 

                                                                                                                A programfelelősök 
 
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Mint a településükön a hulladékkezelési közszolgáltatást végző PEVIK Kft. részéről az elmúlt 
hetekben a hulladékszállítási díj megállapítása, önkormányzati rendeletbe foglalása körül 
kialakult bizonytalanságokra figyelemmel az alábbiakról tájékoztatom: 

Minden bizonnyal Önök előtt is ismert, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 
(Htv.) 2013. január 01. napján történt hatályba lépésével megszűnt a települési 
önkormányzatoknak a hulladékkezelési közszolgáltatás díjának megállapítására vonatkozó 
jogköre. Az önkormányzatok tehát nem állapíthatják meg rendeletükben az alkalmazott díj 
mértékét.  
A Htv. rendelkezése szerint 2014. évtől miniszteri rendeletben kerül sor a hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj megállapítására, míg az idei 2013. évben – átmeneti szabályként - a 
közszolgáltató határozhatja meg a szolgáltatási díj mértékét a törvény rendelkezéseinek 
keretei között. 
 
A Htv. 91. § (2) bek. alapján a közszolgáltató a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó 
díjhoz képest legfeljebb 4,2 %-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. 
 
A fenti törvényi rendelkezésnek megfelelően eljárva a PEVIK Kft. az Önök településén – a 
korábban tett ajánlatunknak megfelelően - 2013. évben 275,68,- Ft/120l-es kuka/év+ÁFA 
mértékű hulladékkezelési közszolgáltatási díjat alkalmaz.  
 

  2012.év 2013.év 

Edényzet űrtartalma heti bruttó díj heti bruttó díj éves bruttó heti nettó díj ÁFA 27% 
heti bruttó díj 

(kerekítve) 

120 l edényzet 336,00 350,11 18 205,82 275,68 74,43 350 
60 l edényzet 235,20 245,08 12 744,08 192,98 52,10 245 
60 l zsák (nem szelektív) 282,00 293,84 15 279,89 231,37 62,47 294 
240 l edényzet 604,80 630,20 32 770,48 496,22 133,98 630 
1100 l edényzet 3 362,00 3 503,20 182 166,61 2 758,43 744,78 3 503 
4-5 m3 konténer 11 491,20 11 973,83 622 639,18 9 428,21 2 545,62 11 974 

Ezen díjmérték önkormányzati rendeletbe foglalására tehát nincs szükség, mivel a díj a 
fenti törvényi rendelkezés alapján alkalmazható. 
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Kérem a Tisztelt Önkormányzatot és Polgármester Hölgyet/Urat, hogy a fenti 2013. évi 
hulladékszállítási díj mértékét a településükön szokásos módon szíveskedjenek közzétenni a 
lakosság és a közületek tájékoztatása érdekében. 
 
        Garai Ferenc 
          ügyvezető 
          PEVIK Kft. 
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

HÍREK 
 
A képviselő-testület 2013. február 14-i ülésén úgy döntött, hogy a községházára a nemzeti 
zászló mellé a székely zászlót is kitűzi, ilyen módon támogatva a székelységet 
magyarságtudatának erősítésében.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 

Az új falugazdász, Ignácz Szabolcs megkezdte munkáját. Parádon minden héten pénteken  
délelőtt fogadja az ügyfeleket. Telefonon ezen a számon érhető el: 06-30-3834979. 

 
 
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Az önkormányzat tüzifasegélyt juttatott el azoknak a parádi embereknek, akiknek erre 
szükségük volt. 55 személy kapott fél köbméter tűzifát. 
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
A parádi iskolába működtetését az állam 2013. január 1-jével átvette az önkormányzattól. Az 
átadás zökkenőmentesen történt. 
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Parádfürdőn a Károlyi kastély alatt egy lefojtott ércfúrásból feltört a kénhidrogén. A 
katasztrófa-védelem a kiáramlást néhány nap alatt megszüntette. 
 
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 

OLVASÓI LEVELEK 
 
 

Síeltünk 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hagyományainkhoz híven az idén is lehetőséget biztosított a Fáy András Általános 
Iskola, és AMI igazgatónője, Szalai Gáborné a síelni szerető és tudó tanulóknak, hogy 
hódoljanak a tél örömeinek.  
   A tavalyi síelők élménydús beszámolói hatására az idén jóval több tanuló jelentkezett, 
közöttük olyanok is, akik még nem tudtak síelni, de a program végére mindenkinek sikerült 
megtanulni. Február 04-én, 05-én, 06-án, továbbá 11-én, 12-én és13-án a parádi Polgármesteri 
Hivatal által üzemeltetett kisbusszal utaztunk a tett színhelyére.   
 A kis csapat az én (Szakácsné Marika néni) vezetésemmel és három szülő, Révész 
Zoltán, Soltész Krisztián, Koós Károly segítőkész támogatásával indult meghódítani a 
Kékestető déli lejtőjét. 
 Az, hogy gyermekeink kitűnően érezhették magukat, a csoportot segítőknek is 
köszönhető. Ezúton szeretném támogatásukat megköszönni. Köszönjük Mudriczki József 
polgármester úr támogató segítségét. Külön köszönetet szeretnénk mondani a kékestetői 
Mátra Centrum Kft. cégvezetőjének, Kobzi Tamás úrnak, aki a gyerekek délelőtti belépőjét 
maximálisan támogatta, és Belencsik László úrnak, aki a pálya karbantartásával kiváló síelést 
biztosított. Nagyon jól éreztük magunkat. A sítanulás és a sízés nagy élmény volt.                        
Bízunk benne, hogy a jövőben is számíthatunk segítőink támogatására.                                                        
                                                                             Szakács Józsefné 
                                                                                     szervező 
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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M e g h í v ó ! 
 
Velünk, de értünk teszik! 
Ezért vagyunk adósok nekik! 
Ezért, s mindenért! 

      Az Ő napjuk 
                                                           március 8. 
 

      Tisztelettel meghívjuk és szeretettel várjuk községünk lányait, asszonyait, nagymamáit 
2013. március 8-án, 17 órakor a Közösségi Házban tartandó 

nőnapi ünnepségre! 

Program: 

- Köszöntőt mond: Mudriczki József polgármester úr 
- A Gyöngyösi Játékszín népi színművek előadásával teremti 

meg a délután hangulatát, ígér kellemes perceket. 
 

Kérjük, fogadják el meghívásunkat, tiszteljék meg jelenlétükkel 
rendezvényünket! 

 
 

             Mudriczki József  Varró Gyula                 és a képviselő-testület 
              polgármester          jegyző 

                                 

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 

 
Nyelvtanfolyam és számítástechnikai képzés EU forrásból szinte ingyenesen 
 
A projekt keretében megvalósuló mindkét típusú képzésben (idegen nyelvi és informatikai) 
részt vehet minden 18. életévét betöltött felnőtt, aki nem áll középiskolával, felsőoktatási 
intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban (kivételt képeznek a költségtérítéses 
képzésben résztvevők). 
Az elnyerhető támogatás maximális összege 90.000 Ft. 
Minden képzésben résztvevő személy önrész befizetésével járul hozzá képzésének díjához. 
Az önrész mértéke a hátrányos helyzetű településeken élők esetében a képzési díj összegének 
minimum 2%-a, minden más esetben minimum 5%-a. További információ a 
www.tudasodajovod.hu oldalon 
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Az eMagyarország Pontokon (eMoP) tevékenykedő e Tanácsadók segítségével lehet 
kiválasztani a legmegfelelőbb képzéseket és regisztrálni az 
informatikai rendszerben. Az eMagyarország Pont Parádon 
a könyvtárban található. 
Érdeklődni: 
Integrál Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) 
Vass Gábor 
eTanácsadó 
Parád, Kossuth Lajos út 123. 
Tel.: 06/20 564-9996                                                   
E-mail: iksztparad@gmail.com 
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Köszöntés 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

A parádi hármas ikrek két évesek lettek. Az Isten éltesse őket és Parád minden gyermekét. 
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M e g h í v ó 
Tisztelettel meghívjuk községünk lakosait,  

2013. március 14-én, csütörtökön  
18:00-kor 

az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezendő 

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE 

- 17:45-kor indul az általános iskola előtti térről az esti fáklyás menet 
- Ünnepélyes koszorúzás 

- Ünnepi köszöntőt mond: Mudriczki József polgármester 
- Megemlékező műsor 

Ünnepeljünk együtt! 
Parád Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parádi Mozaik  

Parád Nagyközség Önkormányzatának Információs lapja  
Felelős kiadó: Mudriczki József polgármester  

Főszerkesztő: dr. Nagy István  
Szerkesztők: Csortos Béláné és dr. Tarnóc András 

Elérhetőség: paradimozaik@t-online.hu Tel.: 544 058  
Készült: REGIOCON KFT. Nyomdaüzem Kompolt 

 


