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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Parád Nagyközség 2013. június 03-án megtartott képviselőtestületi ülésén 
 
 
Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint  
 
 
Mudriczki József polgármester:  
Köszönti a jelenlévőket, megnyitja az ülést. Ismerteti az ülés napirendi pontjait. A szokásos 
polgármesteri beszámolót az első napirendi pont után szeretném elmondani.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag egyetért a napirendi pontok sorrendiségével és 
tartalmával.  
 
 1./ Napirendi pont 
 

                                                        Dr. Oláh Brigitta helyettesítő fogorvos bemutatása                                    
   

Mudriczki József polgármester:  
Köszöntöm Dr. Oláh Brigitta fogorvost és asszisztensét, Fekete Mariannt. Jelenlegi 
fogorvosunk Dr. Plop Richárd pár héttel ezelőtt jelezte, hogy abba kívánja hagyni fogorvosi 
tevékenységét településünkön. A képviselő-testület részéről elvárás volt, hogy új fogorvost 
keressünk, illetve a szolgáltatást továbbra is biztosítsuk. A jelenlegi fogorvosunknak június 
30-án jár le a felmondási ideje. Sikerült helyettesítő fogorvost találnunk az itt jelenlevő Dr. 
Oláh Brigitta fogorvos hölgy személyében. A doktornő megbízási szerződéssel látja majd el a 
fogorvosi teendőket településünkön. A jelenlegi fogorvos rendelkezik a praxisjoggal, azért 
van - átmeneti időre - helyettesítés, mert ezzel a jogával még hat hónapig a doktor úr  
rendelkezik. A fogorvosnő jelezte, hogy településünkön heti három alkalommal tud 
helyettesítést vállalni. Hétfőn délután egészen este hétóráig, kedden és csütörtökön délelőtt 
lenne rendelés. Két határozatot kell hoznunk az egyik a jelenlegi fogorvosunkkal kötött 
szerződésünk megszüntetéséről kell döntenünk, a másik határozatban az új fogorvos 
együttműködési szerződését kell elfogadunk.   
 
Dr. Oláh Brigitta fogorvos:  
2011-ben végeztem a debreceni egyetemen fogorvos szakon. 2011. szeptembere óta 
Gyöngyösön dolgozom, körzeti orvosi ellátást végzek. Rezidens minősítésben vagyok, a 
mentorom egy szájsebész. Jegyző és polgármester urak megkeresésére, mivel szimpatikusnak 
találtam a falut, szeretem a környéket, nagyon szívesen elvállaltam a helyettesítést.  
Csak úgy tudom összeegyeztetni, hogy hétfőn délután 14.30-tól – 19 óráig, kedden és 
csütörtökön 7.30-tól - 11.30-ig lenne rendelés. Többi napon úgy tudjuk megoldani a betegek 
ellátását, hogy Gyöngyösön megtalálhatóak vagyunk, a központi buszmegállótól kb.50 
méterre van a rendelőnk, könnyen megközelíthető helyen, szerdán és pénteken délelőtt ott 
vagyunk reggel 8-tól délután 14 óráig. A helyettesítő orvosokkal megbeszéltem, hogy ha 
lebetegszünk, szabadságra megyünk lesz lehetőség Gyöngyösön is helyettesítő orvosra, Dr. 
Jenei Mária fogorvos személyében, de a szomszéd települések fogorvosaival Dr. Aradvári 
Máriával és Dr. Paskuj Zoltánnal is megbeszéltem és írásban rögzítettük a helyettesítést. A 
betegek tájékoztatására telefonszámot, pontos rendelőcímet ki fogunk írni a váróban.  
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Dr. Nagy István alpolgármester: 
Mit jelent az, hogy Dr. Aradvári Mária és Dr. Paskuj Zoltán helyettesít, a gyöngyösiek meg 
Gyöngyösön ?   
 
Dr. Oláh Brigitta fogorvos:  
Ha beteg vagyok, vagy szabadságon vagyok, akkor lép életbe az, hogy Dr. Aradvári Mária 
vagy Dr. Paskuj Zoltán helyettesít, ha akadályoztatva vannak, akkor a gyöngyösi Dr. Jenei 
Marianna helyettesít. A betegek nem lesznek ellátatlanul.  
 
Szakács József képviselő:  
A helyettesítés Parádra értendő ?  
 
Dr. Oláh Brigitta fogorvos:  
Mindenki a saját maga rendelési idejében és a saját rendelőjében látja el a betegeket.  
 
Szakács József képviselő:  
Az asszisztense szintén gyöngyösi?  
 
Fekete Mariann:   
Pálosvörösmarti vagyok. 15 éve vagyok a szakmában. Fele időt szájsebészeten töltöm, másik 
felét fogászati kezelésekkel. Végzettségem száj higiénikus.  
 
Varró Gyula jegyző:  
Megkérdezhetem a mentor személyét ?  
 
Dr. Oláh Brigitta fogorvos:  
Dr. Gyuris Róbert.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Alpolgármester úr kérdezte, hogy az asszisztenssel, kell külön szerződést kötni. Nem kell, 
mert a doktornő mint vállalkozó alkalmazza. A mostani asszisztensünk jelezte, hogy nem 
kívánja tovább folytatni a munkát. Dr. Háy Benedek volt fogorvosunk ajánlotta a 
helyettesítési feladatokra Oláh doktornőt. Heves megyéből egy másik fogorvos érdeklődő is 
volt. Még egy másik érdeklődő is volt, Borsod megyéből, de neki lakást kellett volna 
biztosítani. Ez a konkrét helyettesítésre vonatkozik, a praxisjoggal Plop doktor rendelkezik 
hat hónapig. A mostani fogorvos rendelése e hónap végével megszűnik, ő pedig kezdi a 
következő héten. Plop doktor úrral az utolsó napon lesz leltár.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
A fogorvosi állást nem hirdethetjük meg, míg a praxis jog le nem jár. Utána mi a teendő ?  
 
Mudriczki József polgármester:  
A vonatkozó szabályok szerint hat hónapig a praxis elidegenítési joga Dr. Plop Richárdé. 
Amennyiben nem talál vevőt, úgy a jog visszaszáll az önkormányzatra.  
 
Varró Gyula jegyző:  
A hat hónap alatt ő megállapodhat egy fogorvossal a praxis megvételéről, de az 
önkormányzatnak akkor is van egyetértési joga. A doktor úrral történt megbeszélés 
alkalmával elmondta, hogy mivel ő is ingyen kapta az önkormányzattól a jogot, ő sem kívánja 
eladni. Ennek ellenére törvény szerint hat hónapig őt illeti a praxis jog. Ezért kellett nekünk 



 4 

ebben a köztes időszakban helyettesítéssel megoldanunk az ellátást a településen. Múlt héten 
Dr. Aradvári Mária fogorvos megkeresett, hogy van egy nyugdíjas fogorvos ismerőse, aki 
szívesen vállalná a helyettesítési munkát, de a lakhatását a hölgynek meg kell oldanunk.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
20/2013. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 
határozat mellékletét képező, fogorvosi egészségügyi 
tevékenység helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó 
megbízási szerződést jóváhagyja.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral történő 
finanszírozási szerződés megkötésére.  
 
Határidő: 2013. június 9.  
Felelős: polgármester 

 
Mudriczki József polgármester:  
Aki egyetért Dr. Polp Richárd tevékenységének megszüntetéséről szóló határozati javaslatban 
foglaltakkal,  kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
21/2013. számú határozata: 

 Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:  
A képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
fogorvosi alapellátásra vonatkozó feladat ellátási 
szerződés megszüntetését a szerződés szerint jóváhagyja. 
Felhatalmazza a polgármestert a döntésről az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár Heves Megyei Kirendeltségét 
értesítse.  

 
Mudriczki József polgármester:  
Beszámoló az elmúlt képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról: 

- Befejeződött a parádóhutai temető kerítésének felújítása  
- A parádfürdői településrész közvilágításainak fejlesztése elkezdődött, előreláthatólag e 

héten befejeződik (5 db kandelláber áthelyezése, lámpatestek cseréje) 
- A Kristály úton a feliszapolódott árkokat tartották karban a közmunkások, valamint a 

tervezett átvágás környezetében lévő közművek feltárása megtörtént, valószínű a jövő 
hét folyamán a tervezett áteresz kialakításra kerül 

- A pékség fölötti feliszapolódott árok gépi tisztítása megtörtént 
- A Sándorréti lucernaföldről a betakarítást, megállapodás alapján, díj ellenében Kakuk 

István végzi ebben az évben 
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- Elkezdődött a parádóhutai árokburkolás, 2 helyszín (csevice-kút, Hunyadi út vége)  
- A parádfürdői laposparkoló átereszének javítása, elemcseréje megtörtént (Mátra 

közmű kft)      
- A tervezett nyilvános illemhely kialakítása a Start közmunkaprogram keretében a 

központban elkezdődött 
- Az ÖNÓ szennyvízbekötésének megújítása közmunkások bevonásával megtörtént  
- Május 23-án járt nálunk Nagy Zsolt vállalkozó, aki jelezte befektetési, üzemeltetési 

szándékát (a megküldött írásos anyag szétosztásra került) Cifra piac 
- Május 24-én egyeztető megbeszélés volt a leendő helyettesítő fogorvossal és annak 

asszisztensével 
- Május 25-én Tűzoltó versenyen vett részt önkéntes tűzoltó csapatunk, 4. helyezést 

értek el 
- Szintén e napon veterán autók jártak Parádfürdőn, az ottani programjuk 

lebonyolításához segítséget biztosítottunk 
- Május 27-én kistérségi ülésen vettem részt – bővebb tájékoztatás az egyebek napirendi 

pontban 
- Május 29-én TÖOSZ konferencia volt Egerben a Megyeházán 
- Május 30-án a Munkaügyi Központ részéről volt ellenőrzés a Start és egyéb 

közfoglalkoztatással kapcsolatban 
- Szintén e napon LEADER közgyűlés volt Pétervásárán – tájékoztatás az egyebek 

napirendi pontban 
- A piac aszfaltozására az árajánlatkérés megtörtént, 4.500.-Ft/m2 áron. A terület 

nagyságával számolva kb. 6,5 millió Ft-ba kerülne.  
 
 2./ Napirendi pont 
  
      A KEOP-7.1.0/11-2013-0015 pályázat előkészítése 
      kapcsán szükséges önerőről döntés  
                                                              (Mikrotérségi szennyvízberuházás) 

  
Mudriczki József polgármester:  
Volt egy közös testületi ülés Recsken, ahol döntöttünk a beruházáshoz a pályázaton való 
részvételről. A pályázat előkészítéséhez nyert a társulás, ennek az önerő biztosításáról kell 
döntést hoznunk, illetve arról, hogy az önerőt a gesztor önkormányzat a BM. önerő 
pályázaton szerepeltesse, hogy nekünk ne kerüljön pénzbe.   
 
Varró Gyula jegyző:  
Kb. 1,3 millió Ft az amit a település önerőként vállal és egyidejűleg megpróbáljuk 
megpályázni, hogy minél kevesebbet kelljen az önkormányzatnak megfizetnie. Minden 
települési önkormányzat lenyilatkozza a saját rész vállalását, azt követően ül össze a 
polgármesterekből álló közgyűlés és hoznak határozatot. Ebben mondják ki, hogy a BM önerő 
alap felé beadják a pályázatot.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Az biztos maradt, hogy nem kötelez bennünket a következő lépésre. 
 
Varró Gyula jegyző:  
Nem kötelez bennünket, annál is inkább mert lehet, hogy az egész projekt a feltételek 
teljesíthetőségének hiányában meghiúsul. A lényeg, hogy az előkészítő szakasz a támogatás 
ismeretében elinduljon.  
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Mudriczki József polgármester:  
Aki egyetért az önerő biztosításával kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért az önerő biztosításával.  
 
Parád Nagyközség Önkormányzatának 
22/2013. számú határozata: 

Bodony, Mátraballa, Mátraderecske, Parád, Recsk települések szennyvízcsatorna-hálózatának 
és szennyvíztisztító telepének bővítése,korszerűsítése 

KEOP 7.1.0/11-2013-0015 azonosítószámú projekthez biztosítandó saját forrás vállalásáról 
 

A Képviselő-testület 
 
1./ kötelezettséget vállal, hogy a támogatásban részesült Recsk és térsége Víziközmű Beruházási 
Társulás által benyújtott „Bodony, Mátraballa, Mátraderecske, Parád, Recsk települések 
szennyvízcsatorna-hálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése, korszerűsítése” című 
KEOP-7.1.0/11-2013-0015 azonosítószámú pályázat megvalósításához szükséges saját forrás 
Parád nagyközség Önkormányzatára eső 1 306 590.- forint összegét költségvetésének terhére 
vállalt saját forrásából biztosítja. 
 
A finanszírozás a projekthez igényelt KEOP támogatás, és a BM EU Önerőalap támogatás 
forrásként való felhasználása mellett valósul meg. 
 
2./ kijelenti, hogy a tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése, pénzügyi forrásainak összetétele 
és azok éves ütemezése az alábbiak szerint alakul: (Ft-ban) 
 
 

 2013 2014 Összesen 
1. EU Alapokból 
igényelt forrás 
összege (85%) 

7 730 512 8 489 613 16 220 125 

2. A fejlesztéshez hazai 
társfinanszírozás 
keretében biztosított 
összeg (15%) 

1 364 208 1 498 167 2 862 375 

3. A pályázó (társulás) 
összes saját forrása  1 604 951 1 762 549 3 367 500 
3.1. Recsk által 
költségvetésének 
terhére vállalt saját 
forrás összege 
(42,074%) 

675 267 741 575 1 416 842 

Parád által 
költségvetésének 
terhére vállalt saját 
forrás összege (38,8%) 

622 720 683 870 1 306 590 

Mátraderecske által 
költségvetésének 
terhére vállalt saját 
forrás összege (19,1%) 

306 545 336 648 643 193 

Mátraballa által 
költségvetésének 209 228 437 
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3./ kijelenti, hogy a fejlesztéssel az önkormányzati társulás tagjaként egyetért. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 3./ Napirendi pont 
 
      Egyebek   

 
Csortos Béláné képviselő:  
Tájékoztatom a képviselőket, hogy az Nemzeti Kulturális Alap felé a Palócnapok 
támogatására benyújtott pályázatunk nyertes lett, 2 millió Ft támogatást kaptunk a programok 
megvalósításához.  
Ismerteti a 2013 évben megrendezésre kerülő Palócnapok programjait.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Ha ez a folklór irányában elmozduló minőségi fejlesztés, akkor úgy kellene megvalósítani, 
hogy nagyobb reklámmal.   
 
Csortos Béláné képviselő:  
A TV 1 Itthon-otthon című műsorában szoktuk reklámozni a rendezvényt. Ezen kívül több tv 
stáb jelezte, hogy szándékában áll forgatni és fog is jönni.  
 
Gálfalvy Gallik Béla: 
Anélkül, hogy bármit kérnék cserébe, szeretnék segíteni önzetlenül, egyoldalúan felajánlom a 
Palócnapok hírverésében a magam módján segítek. Másrészt, felajánlok az előző évek 
gyümölcsöző együttműködése kapcsán az itt résztvevő vendégek fogadására minden 
sörömből 50 db-ot. Továbbá a siroki várkapitány úr íjászként részt tudna venni a 
rendezvényen egy kis bemutatóval.  

terhére vállalt saját 
forrás összege (0,013%) 
Bodony által 
költségvetésének 
terhére vállalt saját 
forrás összege (0,013%) 

210 228 438 

3.2. Hitel 0 0 0 
3.3. Az EU Önerő Alap 
felhasználásának 
részletes szabályairól 
szóló 285/2012. (X.9.) 
Korm. rendelet szerinti 
EU Önerő Alap összege 

0 

0 

0 

4. Egyéb források 
összesen (4.1+4.2+4.3) 0 0 0 
4.1. Lakossági 
hozzájárulás 0 0 0 
4.2. Egyéb magánforrás 0 0 0 
4.3. Egyéb szervezetek 
támogatása 0 0 0 
Összesen 10 699 670 11 750 330 22 450 000 
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Mudriczki József polgármester:  
Volt egy ÉMOP-os pályázatunk a fogorvosi rendelőre és a védőnői tanácsadóra. A benyújtott 
pályázat minden előírásnak megfelelt, de pénz hiányában nem kapott támogatást. 
A LEADER-ben volt egy másik pályázatunk, ami a faluközpont kialakításáról szólt. Ez sem 
nyert.  
A LEADER-ben megjelent a IV. tengely egy újabb pályázati kiírás ennek a 6./ pontja a 
település képét javító fejlesztésekről szól, szeretnénk erre benyújtani, némi átalakítással a 
korábbi projektünket. Úgy gondolom, hasznos lenne még egyszer beadni, célunk változatlanúl 
a volt Tűzoltószertár környékének rendezése, parkosítás, buszmegálló, gépkocsi parkolós stb. 
ehhez kérném a testület támogatását.  
 
Varró Gyula jegyző:  
Annyiban különbözik az előző pályázattól, hogy most nem parkoló építés, hanem zöldterület, 
parkfejlesztés, buszmegálló a meghatározó fejlesztési cél emellett  emlékmű és annak terület 
felújítása is szerepeljen benne.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Ha jól emlékszem a fogorvosi pályázatot nem elutasították, hanem várólistára került. A 
faluközpont és a kilátó nagyon fontos lenne. Ez szintén várólistás pályázat 
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki egyetért a LEADER felé a pályázat benyújtásával kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a pályázat benyújtásával.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
23/2013. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzata az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatás 
igénybevételéhez pályázatot kíván benyújtani a 
„Rendezett, esztétikus településkép kialakítása Parád 
Nagyközség központjában” elnevezésű projekt 
megvalósítása céljából, a „Település képet javító 
fejlesztések” című HVS intézkedés keretében  
A tervezett projekt megvalósítása a település központjában 
a Kékesi u. Kossuth L. u. csomópontjában található 
kizárólag önkormányzati tulajdonú területek igénybe 
vételével történik. 
Az érintett helyrajzi számok megjelölése: 727/3, 737, 738, 
740, 741, 750/5 
A település önkormányzata a megvalósítandó projekt 
keretében  
parkterület kialakításáról, gépkocsi parkoló-út 
építéséről, felszíni vízelvezetés megoldásáról, autóbusz 
megálló építéséről, emlékmű felújításáról, tér és 
látvány elemek  
elhelyezéséről gondoskodik. 
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A projekt teljes tervezett költsége:  29.529.458 Ft 
A projekt megvalósításához igényelt támogatás:  
   23.251.542 Ft 
Önkormányzati forrás (Áfa összege)   6.277.916 Ft 
 
A település önkormányzata a 2013. évi költségvetésének 
felhalmozási tartalékából, fenti projekt megvalósításához 
szükséges önerőt, - amely az Áfa összegével azonos - 
biztosítja. 
A testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a pályázati 
dokumentáció elkészítéséről és benyújtásáról soron kívül 
intézkedjen, és a képviselő-testület nevében szükséges 
kötelezettségvállalásokat tegye meg. 

 
Mudriczki József polgármester:  
Május végén Pétervásárán volt ülés a kistérségi társulás megállapodásának módosításáról. Az 
új önkormányzati törvénynek megfelelően át kellett alakítani a kistérségi megállapodásunkat. 
Ezt támogatták az ott megjelent polgármesterek. Többen jelezték, hogy a kistérségi 
társulásból ki kívánnak lépni, nem támogatják a módosítást. Testületi határozatot kellene 
hozni arról, amiről szerintem először a szakmának kellene beszélni. Abban maradtunk, hogy 
ebben a kérdésben most nem hozunk testületi döntést, hanem Pétervására jegyzője egy közeli 
időpontban megbeszéli azt a lehetőséget, hogy a települések jegyzői dolgozzanak ki egy új 
szakmai javaslatot és azt tárgyalja meg a képviselő-testület. Június 15-ig ennek meg kell 
lenni. Az látszik, hogy amennyiben ebből a kistérségi társulásból települések kilépnek, akkor 
a finanszírozási oldal, a lélekszám alapján a befizetés jelenősen megnő azok számára, akik 
bennmaradnak. Parád sem vállalhatja azt, hogy sokkal többet fizessünk be, mint amennyit 
ebből igénybe veszünk. Mi a kistérségtől szolgáltatásként csak a belső ellenőrzést vesszük 
igénybe, ennek arányában fizetünk a kistérség felé. Ha ez megváltozik, sokkal nagyobb 
összeggel kell hozzájárulni, amit a mi településünk sem vállalhat.   
 
Kucsera György képviselő:  
Miért akarnak kilépni települések ?  
 
Mudriczki József polgármester:  
A társulok létrehozásának célja az volt, hogy a társulás és az abban résztvevő települések 
könnyebben jutott plusz állami pénzforráshoz. Az volt a szándéka a jelenlegi kormánynak, 
hogy ezek a kistérségi társulások szűnjenek meg, vagy alakuljanak át. Esetünkben az 
iskolabusz tulajdonosa a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulás. Üzembentartója a 
forgalmi engedély szerint Parád Nagyközség Önkormányzata. Megállapodási szerződés 
szerint abba az intézménybe szállítjuk a gyerekeket, amit már nem mi tartunk fenn, hanem a 
KIK, illetve nem csak az önkormányzat, hanem Parádsasvár és Bodony területéről szállítja a 
gyerekeket. Ennek az üzemeltetéséhez nem járul hozzá semmivel sem. Ilyen kérdéseket kell 
megtárgyalni, megbeszélni. Úgy tűnik, hogy idáig plusz bevételt tudott hozni a társulás a 
településeknek, jövő évtől inkább be kell fizetni a társulás számlájára a működtetésére. Ha 
valaki ki akar lépni a társulásból, azt hat hónappal előtte jelezni kell.  
 
Varró Gyula jegyző:  
Csütörtökön lesz a jegyzői egyeztetés. Eddig a társulásból Recsk kivételével minden 
önkormányzat tudott pénzt kivenni, intézményei számára többlet állami támogatás 
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formájában. Mi elsősorban az oktatás területén, évente kb. 20 millió Ft körül kaptunk. Az új 
felállásban másképpen alakul, újfajta finanszírozás van.  
A társulásnak van vagyona, vannak kötelezettség vállalásai. Ezt Pétervására szeretné 
átmenteni, mert négy ember foglalkoztatva van. Neki elemi érdeke, hogy a társulás életben 
maradjon és a húsz település adja be a pénzt az utód szervezet működtetésére, ami hiányzik a 
rendszerből. A jegyzők sem fognak tudnak új dolgokat kitalálni, mert vagy fizetik az 
önkormányzatok és fönntartják a társulást, vagy nem fizetik és „összedől” a rendszer. Az a 
kérdés, hogy az összedőlés esetében milyen, jelenleg nem ismert következményekkel lehet és 
kell számolni. Vannak elnyert uniós pályázatok, ezeknek öt éves után követése van. Ennek 
kötelezettje a társulás. 
 
Mudriczki József polgármester:  
A Palóc Piacról kell beszélnünk. Ennek oka kettős. Megkeresett bennünket Nagy Zsolt, 
számomra ismeretlen úr, aki szeretne befektetni Parádfürdőn és a település többi részén is. 
Kértük írja le, hogy mit szeretne. A beadvány a mai nap folyamán megérkezett. Gálfalvy 
Gallik Béla úr megkereste alpolgármester urat, aki generált egy személyes találkozást nálam 
az irodában. Beszéltünk több lehetőségről, arról, hogy azt látjuk, hogy a Palóc Piac a mostani 
helyén nem jó helyen van. A testület, az emberek kérése az, hogy talán a szemben lévő 
területen, - Ilona völgy bejáratánál - vagy egy másik területen kapjon helyet. Az is szóba 
került még, hogy a régi helyszínre visszakerüljön. A régi helyszínen közterület használati 
engedély, együttműködési megállapodás kapcsán a területet pénzért adtuk. Ezen a 
megbeszélésen jeleztem, hogy megkeresem a pavilon soron lévő vállalkozókat, hogy 
nyilvánítsanak véleményt arról, hogy akarják-e a piacot ismételten a parkolóban. Ez a 
személyes bejárás a hétvégén megtörtént. Feltettem a kérdést, hogy azt szeretnék, hogy a 
Palóc Piac települjön vissza Cifrához. Elszászer Ferencné azt mondta, hogy őt nem zavarja, 
jöjjön, de ételt ne áruljon. Kerezsi Gábor úgy nyilatkozott, hogy konkrétan nem akarja. A 
lottózót üzemeltető, azt válaszolta, ha jön úgy is jó, ha nem jön úgy is jó. Több pavilon nem 
volt nyitva szombaton. Bélától elhangzott, hogy ingyen kéri a helyet. Úgy gondolom, ez 
semmiképp nem lehet. Azért vagyunk itt, hogy a területről beszéljünk, illetve arról, hogy 
hallgassuk-e meg Nagy Zsoltot, aki megkereséssel élt.     
 
Kucsera György képviselő:  
Azt szeretném, ha ott lenne ahol régen volt. A jelenlegi helyszín az időjárási viszontagságok 
végett nem a legmegfelelőbb. Azt szeretném, ha megtudnánk egyezni. Azt is meg kell 
néznünk, hogy milyen elképzelései vannak Nagy Zsoltnak.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Nem titkolta a Nagy Zsolt, hogy van pénze és olyan emberekkel van kapcsolatban, akik a piac 
szereplői voltak. A piaci árusok keresték őt meg, hogy vegye kézbe ezt az ügyet.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
A részleteket meg kell ismernünk. Úgy értelmezem, hogy át akarja venni a Palóc Piacot 
mindenestől, a régebbi szervezőt kifúrni. Ez erkölcsi kérdéseket vet fel. Gálfalvy úr elkezdett 
valamit, sikerrel elindította. Bizonyos okok miatt, amik részben kivédhetetlenek részben 
személyesek, leült a piac az utóbbi időben. Ez nem azt jelenti, hogy nem folytatható az 
előzőleg elkezdett módon, színvonalon és főleg helyszínen. Mi nyitottak vagyunk arra, hogy a 
helyszín kérdését megoldjuk.  
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Szakács József képviselő:  
Nem tudom, hogy a Palóc Piaccal kapcsolatban vannak szerződések, vagy kötelezettségek, 
vagy nincs. Ezt nekünk meg kellene beszélni, de azzal egyetértek, hogy ahol most van az nem 
megfelelő helyszín a község szempontjából.  
 
Kucsera György képviselő:  
Mindenhol azt hallom, hogy az önkormányzat tehet arról, hogy a mostani helyére került a 
piac, holott ez nem így van.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Az előző testületi ülésen elhangzott, hogy miért került a mostani helyére a piac. Ebben nincs 
és nem is volt szerepe az önkormányzatnak 
 
Szakács József képviselő:  
Jónak találom a Palóc Piacot, de megfelelő körülmények közé kell tenni.  
 
Csortos Béláné képviselő:  
Az első két alkalommal a piac nagyon jól sikerült. Úgy gondolom, hogy ennek a piacnak 
mind küllemében, mind a hirdetményében meg kell újulnia. Az, hogy a Palóc ház átadásakor 
a néprajzosok maguk jelentették ki, hogy ha valaki egyfajta szinten akar tartani, akkor olyan 
igényességgel hirdesse a rendezvényt, ahogyan azt kell. Nem kézzel írt és festett felületeken. 
Ez igénytelenség. Véleményem szerint ennek a piacnak az volt a legnagyobb buktatója, hogy 
nem volt egységes arculat. Ha egy fehér lepedő két hétig ott lobog egy háromcsillagos 
szálloda szomszédságában, és a szél az otthagyott papírokat és léggömb maradványokat 
hordja, az rossz előjel. Ezt nem szabad annak megengedni, aki rendezvényt szervez. 
Igénytelenné vált a rendezvény és ha ezen úgy lehet változtatni, hogy annak valóban az igazi 
tartalma a piac, akkor rajta fel, csinálja. Az igényesség az egyetlen olyan eszköz, mivel meg 
lehet tartani a rendezvény nívóját.  
 
Poprotzy Attila:  
A Magyar Hagyomány Világszövetség Társelnökeként vagyok itt, egy részben másrészben 
pedig az Aranykard Egyesület Elnökeként is. Bélával együtt kezdtük a Palóc Piac szervezését. 
Nagyon sokan, akik erre igent mondtak és ígéretük volt sok mindenben, sajnos pont a kezdés 
után egy páran kiléptek. Talán ez volt az, hogy a jelzőtáblák, az elképzelt irányítások, a 
különböző már előtte megtervezett faragott útmutatók sajnos a határidő és az ígéretük miatt is 
elmaradt. A történelmi udvart állítottuk össze, amiben tudtunk abban segítettünk. Mint a 
Világszövetség Társelnöke, azért is jöttem, hogy bejelentsem, hogy augusztus 2-4-ig lesz a 
Palóc Világtalálkozó Tardon. A szövetségünknél a palóc referens jómagam vagyok. A 
Palócnapokra történelmi íjászatot tartani szívesen eljövünk. Vannak akik a Palóc Piac kapcsán 
a régi helyet szeretik, vannak akiknek a mostani hely tetszik. A véleménye azonban 
mindenkinek az volt, hogy a jelenlegi helyszínnel valamit kezdeni kell. Így született az az 
ötlet, hogy egy természetes kialakítású udvart hoznánk esetleg létre, amiben megfelelően, 
kicsit egységesített árusítóhelyeket tudnánk felállítani. A gyerekek részére játszó, történelmi 
udvart, esetleg színpadot. Véleményem szerint igazán jó lenne visszakerülni a régi helyre. 
Nagyon sok árus jön, aki nem a palóc világból és nem ezt az elképzelést hozza. Ezek között 
kell rendet tenni. Azt szeretnénk mi is, hogy megújulva, kicsit jobban összefogva, újból talán 
ezt a helyet lehetne legjobban kihasználni.  
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Gálfalvy Gallik Béla:  
Köszönöm a kritikákat, tanácsokat, azok mindig építő jellegűek. A leglényegesebb kérdés, 
hogy megtudjuk-e találni közösen azt a nevezőt, amellyel a Palóc piac újra régi fényében tud 
ragyogni. A helyszín kiválasztásánál fontos szempont, hogy ne legyen kötöttségem az árusok 
fogadásánál, pl. ősmagyar, vagy palóc étkeket lehessen árulni.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Kértem, hogy maradjon a piac a régi helyén. Az hangzott el, hogy semmiképpen nem, 
megfogod mutatni az ott lévő árusoknak, hogy mit veszítenek, ha elmész onnan. 
Semmiképpen nem kívánod a Cifra parkolójában megrendezni a piacot.  
Kérek mindenkit, hogy az igazságot mondja, úgy ahogy volt, mert az jön ki a dologból, hogy 
az önkormányzat a hibás azért, hogy a Palóc Piac elment onnan. Ez nem igaz. Soha nem 
bántottam a Palóc Piacot, mindig a megoldást próbálom keresni. A véleményem az, hogy 
kihoztad a lehető legrosszabbat abból, amit Parádfürdő kínálhat. Most megpróbáljuk 
visszarendezni azt, hogy jobb legyen mindenkinek. A két helyszín között nagy különbség van. 
Az igaz, hogy közben meglátták mások is a lehetőséget ebbe a helyszínben és bekopogtattak. 
Elsősorban az árusok, utána egy vállalkozó, de te ülsz itt, pontosan azok miatt az erkölcsi 
dolgok miatt amiről alpolgármester úr beszélt. A megoldást keressük, de az nem megy, hogy 
az önkormányzat cipel a hátán mindenféle terhet eszközben, segítségben és még fizetni sem 
akar érte senki. Ez nem megy. Beszéljünk róla, keressünk megoldást. Az a parkoló nekünk 
pénzt hoz, mi azt a pénzt nem engedhetjük el. Ha megtudunk egyezni lesz ott Palóc Piac, ha 
nem, akkor vagy más rendez, vagy nem lesz. Kell nívós rendezvény, kell a bevétel, 
figyelembe kell venni azokat az árusokat, akik egész évben ott árulnak, az ő véleményük 
nekem fontos.  
 
Gálfalvy Gallik Béla:  
Azt mondtam, hogy mindent egyeztettünk.  
 
Szakács József képviselő:  
A fizetés nem probléma, csak az ételárusok jelentenek problémát ?  
 
Gálfalvy Gallik Béla:  
8-10 pontban írtam le a gondokat. A tavalyi évben minden alkalommal ezeket a gondokat 
jeleztem. Idén januárban mindez már összegződött, mikor azt mondtam, hogy a továbbiakban 
nem. Azért jöttem el, mert áprilisban mikor az új helyszínen folyt az eső alpolgármester úr 
kérte, hogy erről beszéljünk.  
 
Szakács József képviselő:  
Mi a fő probléma ? beszéljük meg, oldjuk meg.  
 
Gálfalvy Gallik Béla:  
A problémákat felsoroltam, leírtam, polgármester és alpolgármester úrnak. 
 
Mudriczki József polgármester:  
A probléma a pénz, ingyen szeretné a területet.  
 
Szakács József képviselő:  
A padokért, azért, hogy levitték azokat, takarítottak kellett fizetni ?  
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Mudriczki József polgármester:  
5.000.-Ft-ot alkalmanként.  
 
Gálfalvy Gallik Béla:  
25 e Ft-ot, utolsó időszakban 15 e Ft-ot a terület használatáért. 
 
Csortos Béláné képviselő:  
A padok a falu vagyonát képezik, ezekre vigyázni kell.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Ez a probléma megoldás előkészítetlen. A testületnek tovább kell tárgyalni a kérést. Úgy 
látom, hogy az önkormányzat nem akar keresztbe tenni a Palóc Piacnak, azt akarja, hogy 
színvonalas legyen a rendezvény. Azt akarjuk, hogy a meghirdetés és maga a piac is 
színvonalas legyen. Ehhez azonban az önkormányzatnak nincsen köze, ez a szervezőre 
tartozik. A fennmaradó legfontosabb kérdés, hogy hol legyen. Az önkormányzat hajlandó 
arra, hogy a régi helyre visszakerüljön. Az önkormányzat azt akarja, hogy Parád hírnevét ne 
rontsa a piac, hanem ellenkezőleg emelje.   
 
Mudriczki József polgármester:  
Azért vannak itt a piac képviselői, hogy beszéljünk róla. Volt egy tavalyi helyzet, az 
szolgáljon alapnak. Van egy mostani helyzet, amiben én két kérdést látok. Az egyik, hogy a 
Palóc Piac jó helyen van-e ott ahol van? Ezt nem én döntöm el, hanem a piac megálmodója. 
Amennyiben ott szeretné megrendezni továbbra is, akkor itt nekünk nincs miről beszélnünk. 
Az nem a mi területünk. Azt felajánlom, hogy a Mozaikban, a honlapunkon ingyenesen 
megjelentetjük a rendezvényt. Amennyiben az a döntés születik, hogy szeretné a régi 
helyszínen megrendezni, ahhoz viszont kell egy olyan formát ölteni, mint amit Csortos 
képviselő asszony a Palócnapokkal kapcsolatban megtett. Mit szeretne, hogyan szeretné és a 
képviselő-testületnek ezt leírni. Akkor azt megbeszéljük, hogyan és mi módon alakulhat. 
Elsősorban Béla tegye meg azt, hogy beadványán leírja a terveit. A testület véleménye az, 
hogy nem látja jó helynek a mostani helyszínt, azt érzem, hogy van lehetősége annak, hogy a 
piac szereplői is visszakerüljenek. Várom a beadványt mit képzel el és főleg mennyiért.   
 
Gálfalvy Gallik Béla:  
Amiért kezdeményeztem a találkozót, az egyik fő ok az volt, hogy amikor a legutóbbi testületi 
ülésen találkoztunk, akkor döntés született arról, hogy amikor Palóc Piac van, a pavilon soron 
nincs árusítás. Ennek ellenére minden alkalommal volt.  
 
Szakács József képviselő:  
Beszéltem az árusokkal, akik azt mondták, hogy a mostani helyszínen nincsenek meg a 
feltételek, nem mennek oda.   
 
Gálfalvy Gallik Béla:  
A lényeg az, hogy ne rajtam élősködjenek ezek az árusok, akik egyénként hátba támadtak. 
Szervezzenek maguknak bármit. Döntés van arról, hogy Palóc Piac idején nem. Ennek nem 
lett érvény szerve. Ezzel engem komoly kár ért. Megosztják az árusokat és a látogatókat is.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Azt, hogy levédjük a Palóc Piac területét, azt megtudjuk csinálni.  
 
 



 14 

Gálfalvy Gallik Béla:  
Az amit polgármester úrnak megküldtem, beadványként nagyon is megállja a helyét, mert 
konkrétan mindent leírtam.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Azok kérések és pontok. Beadványként az elképzelést gondoltam a régi helyszínre 
vonatkozóan. Két piac szereplő keresett meg tíz Palóc Piacon áruló nevében, hogy 
felszeretnének jönni a pavilonsorra. A terület használati kérelem beadványukban ők írták le, 
hogy a Palóc Piacok kivételével, mert akkor ők oda mennek. Ennek megfelelően kapták meg 
az engedélyt. A parkolóban nagyon régóta árulnak könyvet, cukorkát még a Palóc Piac előtt 
is.  
 
Gálfalvy Gallik Béla:  
A következő Palóc Piacon június 21-én megint mindenki kifog oda települni és a képviselő-
testületi döntésnek nem szereznek érvényt ? Megint mennyen a harc ? Így nem lehet jó Palóc 
Piacot szervezni sehol.  
 
Kucsera György képviselő:  
Nem született testületi döntés. Abban maradtunk, hogy marad az önkormányzati rendelet 
szerinti közterület használat.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Mindenki látja, hogy hol a probléma. Szülessen írásos anyag arról, hogy mi az elképzelés, 
megkeressük a megoldást.  
 
Gálfalvy Gallik Béla:  
Azt szeretném kérni, hogy a jegyzőkönyvben szereplő határozatnak szerezzen érvényt a 
polgármesteri hivatal, hogy a Palóc Piac idején ne árusítsanak Parádfürdőn mások. Ez tavaly 
is így volt.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Ha nincs más kérdés, hozzászólás megköszönöm a megjelenést és bezárom az ülést.  
 
 

kmf. 
 
 
 

Mudriczki József                                             Varró Gyula 
       polgármester                                                       jegyző                          
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