


1. Szolgáltató önkormányzás 
biztosítása



2. Biztonságos szociális ellátás 
fenntartása



Helyi házi szociális gondozás munkakörülményeinek javítása -
gépjármű csere



3. Infrastruktúra állapotának 
javítása



Polgármesteri Hivatal külső homlokzatának felújítása, nyílászárók 
cseréje



Polgármesteri Hivatal kazánjának cseréje



Bendegúz Óvoda külső homlokzatának felújítása 



Bendegúz Óvoda járdájának felújítása



Központi konyha főző és sütő eszközeinek cseréje



Freskó étterem homlokzati felújítása és tető felújítása



Parádóhutai régi iskola épületének külső-belső felújítása



Sziget utca stabilizálása



Cser-dűlői településrész megközelítésének kialakítása



Parádóhutai Károlyi út hídjának teljes felújítása



Hídfelújítás Köves-patakán



Záportározó kialakítása Köves-patakán



Köves-pataka belterületi szakaszának rekultivációja teljes 
hosszban



Vízelvezetés és járda felújítás a Kossuth utcán 
(Vízelvezetés: Émály út és Kossuth út 184. közötti szakasz)

(Járdafelújítás: Émály út és Kossuth út 302. közötti szakasz) 



Járdaépítés az Ifjúság és Hársfa utca között



Járdaépítés a Gyopár buszmegálló és a Kristály út között



Település központi parkoló kialakítása



Idősek Napközis Otthonának parkoló kialakítása



Klarissza-forrásnál árok burkolása, vízvevő hely felújítása



Kulturált piactér kialakítása



Nyilvános mosdó kialakítása



Temetőnk kerítésének komplett felújítása



Temetőnk belső úthálózatának burkolattal való ellátása



Búcsúztató hely fedetté tétele, új kegyeleti hűtő beszerzése



Urnafal kialakítása



Kossuth úti buszmegálló kialakítása (volt Palóc Étterem)



Parádfürdői buszváró külső homlokzatának felújítása



Önkormányzati géppark fejlesztése



4. Színvonalas oktatási, 
nevelési intézmények



Iskola nyílászáróinak cseréje korszerű ablakokra



Iskola vizesblokkjainak felújítása, mozgáskorlátozott mosdó
kialakítása



Iskolánk tantermeinek digitális táblákkal való felszerelése



IKSZT pályázat kivitelezésének befejezése, a Közösségi Ház tetőterének 
kialakítása



Foglalkoztató termek kialakítása
(új számítástechnika terem, zeneterem, táncterem)



Biztonsági tűzlépcső kiépítése a Közösségi Háznál



IKSZT-ben mozgáskorlátozott lift elhelyezése



Könyvtár áthelyezése, akadálymentesítés, olvasóterem kialakítása, 
e-Magyarország pont létesítése



5. Művelődés, kultúra 
szolgáltatás biztosítása



Civil szervezetek támogatása:

»Palócbokréta Hagyományőrző Egyesület

»Parád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

»Parád SE (Shotokan Karate szakosztály, Futball szakosztály)

»Parádi Egészség és Otthonvédők Köre

»Parádi Gyermekekért Alapítvány

»Parádi Kulturális Szervezet

»Parádi Polgárőr Egyesület



Nemzeti ünnepeink megünneplése



Kulturális és sportprogramok szervezése, egyéb rendezvények 
támogatása





Kulturális programok szervezése a parádóhutai iskolában



Múzeumok működtetése



Katolikus Egyház működésének segítése



6. Sportolási lehetőségek



Játszótér és extrém pálya kialakítása



Delikát játszótér működtetése, kerítés kialakítása 



Lófuttató karám megújítása a Cifra istállónál



7. Környezetvédelem



Racka juhnyáj téli szállásának kialakítása Vállós-kúton



Községi szeméttelep rekultivációja



Zöldfelületek gondozása, növények pótlása



Károlyi kastélypark rendbetétele



Közmunkaprogramban lucerna telepítés az Ilona-völgyben



Közmunkaprogramban gyümölcsös telepítése 
az önkormányzati területen



8. Egészségügy



Fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat korszerűsítése



Szűrővizsgálatok népszerűsítése



9. Idegenforgalom és 
turizmusfejlesztés



Múzeumok működtetése



Lófuttató karám megújítása a Cifra istállónál



Parádfürdői ősparkban virágosítás, növények pótlása



A településen található kegyhelyek gondozásában, ápolásában való
folyamatos részvétel



Turisztikai kiadványok, program füzetek, információs anyagok 
kiadása



10. Közrend Közbiztonság 
javítása



11. Kommunikáció



Parád honlap megújítása



12. Munkahelyteremtés



Közmunkaprogramban burgonya termesztése



Hagymatermesztés közmunkaprogram keretein belül



Közmunkaprogramban tök termesztése



Gyümölcsfák telepítése közmunkaprogramban



Közmunkaprogramban lucerna telepítés az Ilona-völgyben


