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

július 25-én megtartott képviselőtestületi ülésén 
 
 
Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint  
 
 
Mudriczki József polgármester:  
Köszönti a jelenlévőket, megnyitja az ülést. Ismerteti az ülés napirendi pontjait.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyetért a 
napirendi pontok sorrendiségével és tartalmával.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Az előző képviselő-testületi ülés óta, szeretnék szót ejteni a mai beszámolóban. 
 

- Jún. 27.-én Az Egri Járás Bíróságra kaptam idézést a tavalyi Palóc Napon történt 
atrocitás ügyében. A parádóhutai illetőségű Antal József pofozkodott ittas állapotban. 

- Jún. 29.-én A bükkszéki Polgármesteri Főzőversenyen vettem részt. 
- Júl. 3.-án Recsken a közös szennyvízfejlesztéssel kapcsolatosan tárgyaltam, a 

kiküldött anyagban az eddigiekről tájékoztatás olvasható. 
- Júl. 4.-én A településközponti parkoló kialakításával kapcsolatosan útépítési 

engedélyeztetési eljárás helyszíni szemléjét tartottunk az illetékes szervekkel ( Gáz, 
Telefon, Közút kezelője, Áram szolgáltató) 

- Júl. 8-én A munkaügyi központ pétervásárai kirendeltségéről jártak nálunk a 
kirendeltség vezetője és a járási hivatal vezetője. Az egyeztetés oka az, hogy 
településünk az egri munkaügyi központtól átkerült a járás székhelyéhén működő 
munkaügyi központoz. 

- Júl. 8.-án még a Palóc Napok egyeztető megbeszélése is megtörtént. 
- Júl. 9.-én A Palóc Napi lovas rendezvényre az együttműködési megállapodást aláírtam 

az Országos Mentőszolgálat recski kirendeltségének vezetőjével. 
- Júl. 10.-én Megérkezett Hubert Busch díszpolgárunk felesége, aki a Palóc Napokon 

vendégünk volt. 
- Júl. 11.-12.-13.- 14. Palóc Napok. 
- Júl. 18.-án Egerben a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel egyeztetés a parádóhutai 

bekötőút hiányosságaival kapcsolatban. (kátyúk, szalagkorlát, beszakadt áteresz) 
- Júl. 18.-án Egyeztetés Szebényi Géza geológussal a Timsós bánya ügyében (Határidő 

betartása) 
- Júl. 18.-án Haza utazott Müniré asszony, köszönet mindenkinek, aki részt vett az itt 

tartózkodása alatt a vendégül látásában. 
- Júl. 24.-én Recsken egyeztetés a közös szennyvízberuházással kapcsolatosan, a tervek, 

lehetőségek megbeszélése, délután helyszíni szemlék (Károlyi út, Ady út, Cifra út, 
Kossuth út belső szakasza az Émály út és a Címer-köz között. 

- Júl. 25.-én a Munkaügyi központ vezetőivel megbeszélés Recsken. A munkaügyi 
kirendeltség létrehozása ügyében. 
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 1./ Napirendi pont 
 

Parád Nagyközség a közterületi filmforgatási 
igénybevételéről szóló rendeltének megtárgyalása    

                          
Mudriczki József polgármester:  
Törvényi kötelezettségünknek kell eleget tennünk. A rendelet tervezethez a hatásvizsgálat 
elkészült. A rendelet két részből áll, két melléklete van a közterület minősítése, a kiemelt 
közterületekről, a másik a nem kiemelt közterületekről.  
 
Szakács József képviselő:  
A parádfürdői park területén két helyrajzi szám van. Ez érinti az alsó és felső parkot ?  
 
Varró Gyula jegyző:  
Az alsóparknak van két helyrajzi száma.  
 
Szakács József képviselő:  
A freskót nem érinti ?  
 
Varró Gyula jegyző:  
Az a freskóhoz tartozó intézményterület, ebben a tekintetben nem minősül közterületnek, az a 
freskóhoz, mint önkormányzati területhez tartozik.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki a közterületi filmforgatáshoz megalkotott rendelettel egyetért, kérem kézfelnyújtással 
jelezze.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a 
rendeletet. 
 

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 
 8/2013. (VII.26.)  

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

A közterület filmforgatási célú igénybevételéről. 
 
Parád Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete A mozgógépről szóló 2004. évi II. 
törvény 37. §. (4) (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés e/ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:  
 

I. fejezet 
 

Általános rendelkezések 
Az önkormányzati rendelet hatálya  

 
1. §  

 
(1) A rendelet személyi hatálya a Parád Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 

közterületet filmforgatás céljából igénybevevő magánszemélyekre, jogi személyekre, 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.  
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(2) A rendelet tárgyi hatálya a Parád Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 
közterületekre terjed ki.  

 
Hatásköri rendelkezések 

 
2. § 

 
A Mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben a települési önkormányzat tulajdonában lévő 
közterület filmforgatási célú igénybevétele során települési önkormányzat részére 
megállapított hatáskört Parád Nagyközség Polgármestere gyakorolja.  
 

II. fejezet 
 

Részletes rendelkezések 
 Használati díj 

 
3. § 

 
Az önkormányzat tulajdonában lévő közterület filmforgatási célú igénybevételéért használati 
díjat kell fizetni, melynek felső határa a rendelet 1. mellékletében meghatározott díj.  
 

Mentességek, kedvezmények 
 

4. § 
 

(1) Mentes a használati díj fizetése alól a kérelmező, ha a forgatni tervezett film: 
- oktatási, tudományos, ismeretterjesztő témájú, 
- a települést, vagy az önkormányzat, vagy a Magyar Állam intézményeit 

bemutató, 
- az önkormányzat, vagy az állami intézmények rendezvényeiről készült film.  

(2) A használati díjból 50 %-os kedvezmény illeti meg azt a kérelmezőt, aki a közterületet 
csak 1 napig használja. 

 
Rendkívüli események eljárásrendje 

 
5. § 

 
(1) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható vagy rendkívüli természeti 

események miatt elmaradó közterület-használatot a kérelmező köteles haladéktalanul 
jelezni az önkormányzatnak. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott okok miatt elmaradt közterület használatot az 
önkormányzat az ok megszűnésétől számított 3 napon belül újra biztosítja.  

 
A használatra vonatkozó egyéb rendelkezések 

 
6. § 

 
(1) A közterületek filmforgatási célú igénybevételének időtartama nem haladhatja meg 

egybefüggően a 10 napot.  
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(2) Az önkormányzati rendezvényről készülő film kivételével, nem adható filmforgatási 
célra közterület-használati engedély az évente megrendezésre kerülő Parádi 
Palócnapok idejére, mely minden év július második hétvégéje. 

(3) A település turisztikailag kiemelt közterületeit a rendelet 2. melléklete tartalmazza.  
 

 
III. fejezet 

Záró rendelkezések 
 

7. § 
 

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 

1. melléklet  
 

 Parád Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú 
használata díjának felső határa a használat célja szerint. 

 
 

Ssz. Közterület minősítése Forgatási 
helyszín 
Ft/m2/nap 

Technikai 
kiszolgálás 
Ft/m2/nap 

Stáb 
parkolás 
Ft/m2/nap 

1.  Parád Nagyközség 
turisztikailag kiemelt 
közterületei 

300 150 100 

2.   Parád Nagyközség 
turisztikailag nem kiemelt 
közterületei 

200 150 100 

 
 
 
 

2. melléklet  
 
    Parád Nagyközség turisztikailag kiemelt önkormányzati tulajdonú közterületei: 

 
-    55/2 hrsz-ú   templom tér 
-  380  hrsz-ú   Kristály út 
- 435/21 hrsz-ú   Fehérkő erdő 
- 521/25 hrsz-ú   Parádfürdő parkoló (cifraistálló) 
- 516/2, 516/6  hrsz-ú  Parádfürdő, park területe. 
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 2./ Napirendi pont 
 

Parád Nagyközség Esélyegyenlőségi programjának 
megtárgyalása és elfogadása   
 

Mudriczki József polgármester:  
Szintén törvényi kötelezettségünknek tettünk eleget, hiszen minden önkormányzatnak 
rendelkeznie kell esélyegyenlőségi programmal. Az anyagot Simon Ingrid munkatársunk 
állította össze a tanfolyami tanulmányai részeként, melyhez segítséget kapott jegyző úrtól, a 
családsegítő szolgálattól, az idősek klubjának vezetőjétől, tőlem. Három embert meg kellett 
jelölni, aki ennek a programnak a végrehajtásában, lebonyolításában részt vesz. Az ÖNO, a 
Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az Szociális és Egészségügyi Bizottság vezetőjére 
gondoltam.  
 
Csortos Béláné képviselő:  
Nagyon jól megszerkesztett anyag van előttünk.  
 
Simon Ingrid:  
Az esélyegyenlőségi program hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat, a 
mélyszegénységben élőket, a romákat, gyermekeket, a nőket, az időseket, illetve a 
fogyatékkal élőket érinti. Ez egy öt éves program, amit két év után felül fogunk vizsgálni. A 
programot folyamatában kell működtetni, a bizottság felügyeli ennek a programnak a 
folyamatát. A hangsúlyt leginkább a munkanélküliségre, a szakképzetlenségre, az alacsony 
iskolázottságra, az idősellátó rendszer kiszélesítésére, a lakhatási körülmények, közterületek 
fejlesztésére, akadálymentesítésre fordítottam.   
 
Mudriczki József polgármester:  
A pályázatok benyújtásánál fontos az esélyegyenlőségi program.  
 
Szakács József képviselő:  
A munkanélküliség és a mélyszegénység a legfőbb probléma. Ez ellen az önkormányzat mit 
tud tenni ? Saját erőnkből, anyagilag sajnos keveset.  
 
Mudriczki József polgármester:  
A program tartalmazza azoknak a változásoknak a támogatását, letelepedésük elősegítését pl. 
akik munkahelyet teremtenek, fogyatékkal élőket alkalmaznak.  
Aki egyetért az esélyegyenlőségi programban foglaltakkal kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az 
esélyegyenlőségi programot.    
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
35/2013. számú határozata: 
Parád nagyközség Önkormányzata Parád Nagyközség  
Esélyegyenlőségi Programját jóváhagyja. 

 
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki egyetért az esélyegyenlőségi programban létrehozott bizottságba javasolt személyekkel 
kérem, kézfelnyújtással jelezze.  



 7 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a 
javasolt személyeket.    

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
36/2013. számú határozata: 
Parád nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a település Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
végrehajtása kapcsán 3 fős szakmai grémiumot hoz létre. 
Ennek Tagjai: Bükerné Huszár Erzsébet óvoda vezető, 
Osztafin Tamásné klubvezető, Kucsera György Szociális 
és Egészségügyi Bizottság Elnöke  

 
 
 3./ Napirendi pont 
 

Egyebek  
 

Mudriczki József polgármester:  
Beadvány érkezett Farkas Béláné Kékesi út 74. szám alatti lakostól, aki önkormányzati 
bérlakásban lakik. Azt kéri, hogy az önkormányzat járuljon hozzá, hogy a Kékesi út 72. szám 
alatti szomszédos lakásban lakó unokái odaköltözhessenek hozzá, segítsék őt. 
 
Csortos Béláné képviselő:  
Kovács Béláék lakást vásároltak a Kékesi úton, a kérelmet nem támogatom.   
 
Mudriczki József polgármester:  
Utána jártam, kiderült, hogy Farkas Béláné nem lakik jelenleg a lakásban, a lányánál lakik, 
amit ők leírtak nem valósul meg. Az is elhangzott, hogy szeretne visszaköltözni, de mivel 
egészségi állapota egyre rosszabb ez nem igen fog megvalósulni.  
 
Szakács József képviselő:  
Vizsgálja meg a Szociális és Egészségügyi Bizottság a kérelemben foglaltakat.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül egyetért a 
javaslattal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
37/2013. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Farkas Béláné bérlő kérelmében foglaltak vizsgálatával 
megbízza az önkormányzat Szociális és Egészségügyi 
Bizottságát, azzal, hogy ennek eredményéről a testületet 
tájékoztassa. 

 
 
Mudriczki József polgármester:  
Vitéz Gálfalvy Gallik Béla kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A pavilonsori parkoló 
területén egy Palóckertnek nevezett vendéglátóhelyet szeretne kialakítani, és ezért 30 e Ft-ot 
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az önkormányzat számlájára fizetne havonta előre. Tájékoztatom a képviselőket, hogy erre a 
területre érvényes közterület használati engedély van kiadva nyolc árus részére. A villa 
lakások és a WC közötti közterületről van szó.  
 
Kucsera György képviselő:  
Ott a sok üres, kiadó pavilon, talán azt kellene hasznosítani.  
 
Szakács József képviselő:  
Jónak tartom, csak nem ezen a területen, hanem máshol. Ha már oda van kiadva engedély, ott 
nem javaslom.  
Csortos György képviselő:  
Az engedélyek mennyi időre vannak kiadva ?  
 
Mudriczki József polgármester:  
Erre az évre. A palóckert kialakítása esetén úgy képzeli Gálfalvy úr, hogy folyamatosan 
lennének kézművesek a parkoló alsó részén a WC előtti részen, ahová nem szoktak parkolni. 
A parkoló többi részén parkolási díjat mi szednénk, valamint amikor nincs Palóc piac akkor a 
WC használati díjat is. Most nem szedünk WC használati díjat, nyilvános WC-t üzemeltetünk. 
Amikor ki van adva a WC a Palóc piac szervezőjének, akkor ő dönti el, hogy szed díjat, vagy 
nem. Ahhoz, hogy a piacot tudja működtetni, a WC-re szükség van.  
 
Szakács József képviselő:  
Ahol a buszparkoló van a patak mellett is szoktak lenni. Oda is van engedély? Nem az 
aszfaltozott részen, hanem a füves részen a fák között.  
 
Varró Gyula jegyző:  
Polgármester úr adhat ki egyéni közterület használati engedélyeket.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Akinek országos engedélye van, annak szoktunk adni engedélyt, így kaptak azok az árusok is.  
 
Vitéz Gálfalvi Gallik Béla: 
Amikor a kérelmet beadtam, nem tudtam, hogy az a nyolc engedély erre a részre vonatkozik, 
úgy tudtam, hogy a parkoló egészére, illetve a felső részre. Palóc piacon kívüli időszakban 
ezek közül az árusok közül ezen a területen nem láttam senkit. Az elképzelésem egy 
folyamatos, két Palóc piac közötti időszakra vonatkozna, egy kihasználatlan területre. A palóc 
kert, a Palóc piacok közötti időszakban minden nap folyamatosan nyitva lenne, nem csak 
vendéglátás, hanem az én palóc söreim, palóc ételek, kerti kiülőt szeretnénk csinálni. Nem 
nagyon lógna bele a parkolóba.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Összefoglalva a képviselő-testület álláspontját, azt látom, hogy arra a területre nem támogatja 
az engedély megadását a testület. Az autóknak megfordulási lehetőséget mindenkép hagyni 
kell.  
Kérdezem a képviselő-testületet, hogy ki az aki a kérelemben foglaltakat támogatja a szóban 
forgó területre ?  
 
Csortos Béláné képviselő:  
Mindenképen szeretném látni legalább külsőleg, hogy hogyan képzeli el. Az ételek 
árusításához a mosdó közelsége nem a legjobb.  



 9 

 
Mudriczki József polgármester:  
A WC körüli területet palóc kertnek nevezni nem a legjobb, nekem a kettő együtt nem fér 
össze.   
 
Szakács József képviselő:  
Vízre, villanyra, szennyvízre biztos szükség van az ételek árusításához. Az ételt nem én 
árusítanám, aki árusítja az országosan elfogadott büfé kocsiból árusítaná. Én egy faházat 
képzelten oda, stílusosan palóc jelképekkel.   
 
Csortos Béláné képviselő:  
Van egy műemlék épület, annak a környékén egy büfé kocsi nem jól mutat.  
 
Szakács József képviselő:  
Furcsa, hogy több pavilon üres és a pavilonsor végébe csinálunk valamit.   
 
Vitéz Gálfalvi Gallik Béla: 
A kerten van a hangsúly. Nem kell ezt önöknek elfogadni, nem akarunk mi minden áron a 
településnek fizetni.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Kérdezem a képviselő-testületet támogatja a kérelmet vagy nem ? Ki az aki nem támogatja ?  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
elutasítják a kérelemben foglaltakat.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
38/2013. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzata a Parádfürdő, 
Cifraistálló műemlék épület környezetében lévő 
önkormányzati tulajdonú gépjármű parkoló területén 
további állandó jellegű elárusító helyek kialakítását nem 
támogatja. 

 
Kucsera György képviselő:  
Megkerestek engem motorosok, hogy ügyességi motoros versenyt szeretnének rendezni 
Parádfürdőn a parkolóban. Az időpont 2013. szeptember 14.-én szombat lenne. 
Elképzelésüket elmondták. Építenének ügyességi akadályokat, igénybe vennék a 
cifraistállónál a lófuttató homokos részét is.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Tehát szükségük lenne a parkolóra, a Tarna patak medre és a Cifra istálló. Sport versenyeket 
szoktunk támogatni, elősegíteni, de erről többet szeretnénk tudni. A Tarna-patak esetében a 
mederkezelő kell, hogy nyilatkozzon. Írják le pontosan mit szeretnének, mi az elképzelésük.  
A testület egyhangúlag támogatja az elképzelést, de többet szeretne tudni a részletekről.  
 
Szakács Zalán:  
Kurilla Sanyi bácsi portájánál a fenyőfa annyira megnőtt, hogy a magas feszültstéghez 
hozzáér.    
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Mudriczki József polgármester:  
Jelezzük az ÉMÁSZ felé.  
 
AZ ÜLÉS TOVÁBBI RÉSZÉT ZÁRT ÜLÉSNEK NYILVÁNÍTJA A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET. 
 

kmf. 
 
 
 
 

Mudriczki József                                            Varró Gyula 
       polgármester                                               címzetes főjegyző                          

 
 
 
 
                            Szakács József                                               Csortos Béláné 
                              jkv. hitelesítő                                                  jkv. hitelesítő 

 
 
 
 
 

Lázár Éva 
jegyzőkönyvvezető 


