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Napirend:           

 

1./ Civil és egyéb szervezetek 2016. évi támogatásáról döntés 

     Előterjesztő: Mudriczki József polgármester 

 

2./ A település 2016. évi közművelődési programjának jóváhagyása 

     Előterjesztő: Mudriczki József polgármester 

     Előkészítésben részt vett: Asztalos Dezsőné közművelődési referens 

 

3./ XXX. Palócnapok programjának jóváhagyása 

     Előterjesztő: Mudriczki József polgármester 

     Előkészítésben részt vett: Asztalos Dezsőné közművelődési referens 

 

4./ Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója c. pályázat benyújtásáról 

      döntés (Parád, Kossuth L. u. 47. volt napközi épület) 

      Előterjesztő: Mudriczki József polgármester 

 

5./ Időközi önkormányzati képviselők és polgármester választás költségvetési tervezetéről 

     tájékoztatás 

     Előterjesztő: Varró Gyula címzetes főjegyző 

 

6./ Egyebek 

 

7./ Külterületi föld értékesítés kapcsán - bírósági ítélet alapján - új eljárás lefolytatása 

     (zárt ülés) 

     Előterjesztő: Varró Gyula címzetes főjegyző 

 

8./ Külterületi föld értékesítés kapcsán állásfoglalás (zárt ülés)  

     Előterjesztő: Varró Gyula címzetes főjegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Parád Nagyközség Önkormányzata dísztermében, (3240 Parád, Kossuth L. u. 91.) 

Parád Nagyközség 2016. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén. 

 

 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint  

 

 

Mudriczki József polgármester:  

Hát, akkor nagy tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Köszöntöm az önmagát feloszlató 

képviselő-testületet, kisebbségi önkormányzat részéről megjelenteket, a lakosság részéről 

megjelenteket, illetve az intézményvezető asszonyt, aki megjelent. Köszöntöm jegyző urat és a 

két alpolgármester urat. Tisztelt jelenlévők! A mai napon rendes képviselő-testületi ülést 

tartunk, április utolsó csütörtöke, 28-a van, így 17 órakor megkezdjük az ülést. Megállapítom, 

hogy határozatképesek vagyunk, mert mindenki itt van. Kérdezem a jelenlévőket, hogy a 

napirendi pontok előtt kívánják-e hallani a polgármesteri beszámolót, vagy menjünk egyből a 

napirendi pontokra, felszólalásokra? 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Köszönöm szépen. Szervezeti és Működési Szabályzat biztosít számomra, vagy számunkra, 

képviselők számára napirend előtti felszólalás lehetőséget. Ezzel a lehetőséggel kívánok élni.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó. Akkor a mai képviselő ülésre én jelölném Csortos György alpolgármestert és Lóczi Béla 

képviselő urat jegyzőkönyv hitelesítőnek. Kérdezem a képviselő-testület jelenlévő tagjait, hogy 

elfogadják-e az ajánlásomat? Amennyiben vállalják a képviselő úr, illetve alpolgármester úr… 

 

Csortos György alpolgármester: 

Igen. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Igen. Jobb híján. 

 

Mudriczki József polgármester: 

…akkor kérem ezt így, kézfelnyújtással erősítsük meg.      

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett 

elfogadta Csortos György alpolgármester és Lóczi Béla képviselő urakat jegyzőkönyv 

hitelesítőnek. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Kérdezem a testületet, hogy akkor akarják-e a beszámolót hallani, az elmúlt hónap 

eseményeiről? Jó. Tehát április 5-én Úti Csabával, a Középkelet-magyarországi Közlekedési 

Központ Zrt. vezérigazgatójával találkozónk volt a parádfürdői buszmegálló további státuszát 

illetően. Itt ugye, el kell mondani, hogy előszerződésünk volt erre a területre egy előző pályázat 

tekintetében, ez a pályázat gyakorlatilag másfél éve lejárt, és a Volán a státuszát szeretné 

rendezni a buszmegállónak, így abban maradtunk, hogy ezt az együttműködési megállapodást 

fölbontjuk, ugye hivatkozással arra, hogy a meghirdetett pályázaton nem nyert az 
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önkormányzat. A mai napon meg is jött ennek a megállapodása, úgyhogy azt, azt gondolom, 

hogy aláírhatjuk nyugodtan, mert…Aztán április 7-én Szabó Zoltán úrnál jártam a civil 

szervezetek kérelmével kapcsolatosan. Bodony irányába szeretnének egy felfutó versenyt 

rendezni, ennek a megbeszélése folyt, illetve hát a parádóhutai útszakasz kátyúzását köszöntem 

meg, illetve annak a folytatását kértem, valamint itt akkor szóljon arról a tájékoztató, hogy 

megkezdték a 24-es útnak az újraburkolását, felújítását, ami hát gyakorlatilag a parádi Mária 

kép mögötti hídtól a galyai elágazóig fog tartani. Április 9-én volt SZMK bál a Freskó 

étteremben, itt az önkormányzat tombolaajándékkal támogatta a rendezvényt. 11-én a Heves 

megyei kormánymegbízott úrnál jártunk a Parádfürdői Állami Kórházzal köttetendő 

együttműködési megállapodással kapcsolatos koordinációs megbeszélésen, jelen volt Dr. Antal 

Árpád úr is, és azt hiszem, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság most meg is tárgyalta az 

előkészített együttműködési megállapodást. Kérdezem most, hogy rendben találták-e az 

együttműködési megállapodás szövegét, hogy aláírható-e?  

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

El fogom mondani a határozatokat. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Ha napirendre kerül.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Rendben. 23-án Pétervásárán helyi védelmi bizottsági ülés volt, ahol jeleztem a településünket 

érintő Tarna-patak, illetve Ilona-patak medrében kialakult problémákat, bemosódások, 

föliszapolódások, illetve süllyedések vannak, ezeket kértem, hogy minél hamarabb javítsák ki. 

15-én az Egri Járásbíróságon tárgyaláson vettünk részt a központi orvosi ügyelettel 

kapcsolatosan, közbeszerzésével kapcsolatban volt ugye, egy tárgyalás Budapesten december 

hónapban, ekkor ugye, megbüntettek bennünket, de a…és egyből följelentettek, de az ügyet 

bejelentették az Egri Járásbíróságon, ennek volt az első tárgyalása az elmúlt napokban. Itt 

gyakorlatilag meghallgatás volt, illetve irategyeztetés és később, május hónapban lesz még egy 

fordulója a tárgyalásnak. Igen, 19-én a munkaügyi bíróságon tárgyaláson vettem részt 

felperesként, ugye itt ez az önkormányzattal szemben volt nekem egy vitatott ügyem. Az a 

döntés született, hogy az a számú önkormányzati határozat, amiben fegyelmi megrovást 

kaptam, az semmis. Aztán 20-án Pétervásárán kistérségi rendőrségi fórumon vettem részt, itt 

örömmel nyugtáztuk, hogy jók a rendőrségi mutatók a térségben, tehát olyan nagyfokú bűnözés 

nincsen. Ez örömmel töltött el. 22-én a helyi TDM közgyűlésén jelentem meg, itt hát 

gyakorlatilag a tavaly évi beszámolót fogadtuk el. 26-án elkezdtünk a gyógyhelyfejlesztési 

pályázatunkkal kapcsolatos hiánypótlással foglalatoskodni, hát egy jó pár pontos hiánypótlást 

kaptunk, amiből nyilván az önkormányzatnak is ki kell venni a részét. Ezekben dolgozunk, 

hogy olyan pozícióba hozzuk a pályázatot, hogy az nyertes lehessen. A mai nap híre még, hogy 

a Gyémánthegy Kft. az általunk működtetett Renault Master gépjármű vételárát településünk 

részére megküldte, mi pedig ezt a lízingcég felé tovább utaltuk, tehát így a 

kötelezettségvállalásunk megszűnt ebben a tekintetben, tehát az autó teljes egészében a miénk, 

napokon belül a törzskönyvet küldik. A beszámolóban érintett időszakban, ami jelen esetben 

március-április hónapokat érinti, átruházott hatáskörömnél fogva a következő intézkedéseket 

foganasítottam: rendkívüli települési támogatás keretén belül intézkedés részemről temetése 

segély, illetve rendkívüli települési támogatás ügyekben volt. Temetési segélyt sajnos 4 esetben 

adtam, melynek összege ugye 80.000.-Ft, és rendkívüli települési támogatást 2 esetben, amely 
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30.000.-Ft. Gyakorlatilag ez a beszámoló készült a mai ülésre. Kérdezem a testületet, van-e 

kérdés. Amennyiben nincs, akkor térjünk rá a napirendi pontokra, illetve azok elfogadására. A 

mai képviselő-testületi ülést… 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Elnézést, napirend előtti szót kértem. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó, elsorolom a napirendi pontokat…vagy először akkor… 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Napirend előtti felszólalásra kértem lehetőséget. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Jól, tessék. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Köszönöm szépen. Tisztelt képviselő-testület és jelenlévők! A 2016. március 31. napi 

képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve és a testületi ülésről felvett videó rögzíti a testületi ülésen 

kialakított hangulatot tovább fokozó jelenetet. Ez a videó 2 óra 27 perc 27 másodperctől és a 

jegyzőkönyv 49. oldalán található, amely rögzíti Mudriczki József polgármester kocsmai 

stílusban előadott kiabálását személyemnek címezve az alábbiak közlésével: Mudriczki József 

polgármester: "Képviselő úr! Már kezdi a bicskát nyitni a zsebemben." Mondja Mudriczki 

József. "Elnézést, megvonom a szót. Arra válaszoljon akkor, ha ismeri a jogszabályokat, és arra 

hivatkozik állandóan, hogy amikor tavasszal a jegyző urat beperelte, miért kellett annak a 

pernek megszűnni? Mondja meg! Mondja meg! Elhallgattuk, mert egy olyan ember ül magával 

szemben, aki azt mondja, ha a békének ez az ára, akkor nem támad vissza. Na, mondja meg, 

miért, ha ismeri a jogszabályokat, mondja meg! Ezért én elmondom, mert egy rossz 

jogszabályra hivatkozva támadta meg jegyző urat." Nem kívántam az üvöltöző szintjére 

süllyedni, ezért ilyen hangnemben nem válaszoltam. Egyszerűen azt közöltem röviden, a 

jegyzőkönyv ugyanazon oldalán: "Elnézést, ezt hülyeségnek minősítem, kedves Mudriczki úr, 

amit tetszett mondani, mert fogalma sincs, hogy miről van szó." A "mondja meg" felszólításnak 

azonban a tények közlésével eleget kívánok tenni, és az alábbiak szerint teszek eleget, és 

megmondom. Elsődlegesen azt kell rögzítenem, hogy Mudriczki Józsefnek és Varró Gyulának 

az a rögeszméje, hogy én a régi vélt vagy valós sérelmeim miatt kritizálom, kifogásolom 

tevékenységüket. Azt gondolom, hogy az a tény tőlük idegen, fel sem merül bennük, hogy a 

személyes érdek nélkül, csak Parád érdekében, a település érdekében kifogásolom, teszem 

szóvá a törvénysértéseket, és a településnek hátrányt okozó magatartásokat. Mudriczki József 

minősíthetetlen hangnemben, egy állítólagosan, állítólagos tavaszra jegyző urat beperelő 

magatartásomban találta meg az okot, amely szerinte sikertelen volt, és ez az oka annak, hogy 

számon kértem a törvénysértéseket, és hátrányokozásokat, amelyet személyük ellen 

irányulónak minősített. Varró Gyula jegyző úr nem tud az általam ellene indított perről és azt 

közölte, hogy feltételezhetően Parád Polgármesteri Hivatal ellen közérdekű adat kiadása iránt 

indított eljárásról lehet szó. Tisztelt Mudriczki úr! 

 

Mudriczki József polgármester: 

Parancsoljon!  
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Dr. Antal Árpád képviselő: 

Sajnálatosnak tartom, hogy emlékezete rendkívül rövid vagy hiányos. Mert erről az általam 

indított eljárásról a képviselő-testületet a 2015. 04. 0 napján tartott testületi ülésen 

tájékoztattam, a jegyzőkönyv 38.-39. oldalán rögzítettem az alábbiak szerint: "A rendszerváltás 

után privatizálásra kerültek a vállalati állami üdülők, különféle üdülők. Parádon információim 

szerint, és akkor idetartozott Huta, és Sasvár, és Bodony is, 30-at meghaladta a vállalati 

üdülőknek, SZOT, meg egyéb üdülőknek a száma. A jogszabály azt mondta, hogy az 

önkormányzatokat ezen üdülők földértékének 50 %-a illeti meg. Ezt kellett, és lehetett 

igényelni. Több, mint 2000 önkormányzat ezt igényelte, több adat van erre a rendelkezésre: 

Hírek szerint több, mint 600 milliárdot fizetett ki az ÁVÜ az önkormányzatoknak. Erre én 

választ kértem Parád önkormányzatától, hogy ide Parádra mennyi pénzt fizetett az ÁVÜ. 

Levelemre a jegyző úrtól kaptam egy választ a megszokott, tőle megszokott nesze semmi, fogd 

meg jól módszerrel, hogy forduljak az ÁVÜ jogutódjához. Az ÁVÜ nem önként adta ezt a 

földértéket, hanem ezt az önkormányzatoknak igényelni kellett. Bírósági eljárást 

kezdeményeztem, eljutottunk odáig, hogy volt 7 ingatlan, ahol a privatizáló, a vevő bejelentette, 

hogy kifizeti az 50 %-ot, de mi van a többi ingatlannal? Jelenleg nem akarok prognosztizálni, 

de szerintem 100.000.000,-t meghaladó, amit nem érvényesített az önkormányzat ezen 

jogszabályok alapján. Az eljárás közérdekű adatok kiadása iránt 2014. 08. 21. napján 

kezdeményeztem, még az októberi választások előtt. A bíróság felszólítására a jegyző becsatolt 

2014. 10. 27. napján, tehát levelével 2 darab ingatlanértékesítést, majd közölte, több nincs. Itt 

van nálam az okirat. Én a választások után képviselőként átnéztem az 1990 és 2002 közötti 

időszak képviselő-testületi jegyzőkönyveit, és további ingatlanokra vonatkozó adatokat 

találtam, amelyet a jegyző úr nem talált, még további 5 darabot. A bírósághoz 2015. 03. 25. 

napjával beterjesztettem kérelmem az alábbiak szerint: "Tisztelettel bejelentem, hogy az 

úgynevezett helyhatósági választáson Parád Nagyközség képviselő-testületének tagjává 

választottak. Mint képviselőnek, jogom van bármelyik írott anyagba betekinteni, és a 

betekintést kikényszeríteni. Ezért és emiatt a helyhatósági választások elindított eljárás 

megválasztásommal okafogyottá vált, amely miatt tisztelettel kérem az eljárás megszüntetését. 

Kérésemre a bíróság az eljárást megszüntette. Kérem a tisztelt testületet és a hallgatókat, 

szíveskedjenek ezeket a tényeket összevetni a Mudriczki József által alpári stílusban velem 

közöltekkel. Köszönőviszonyban nincsenek. Köszönőviszony…fogalma sincs, hogy miről 

beszélt. Én személy szerint nem igényelem a személyemnek szóló elnézés kérést Mudriczki 

Józseftől, nincs rá szükségem, a minősíthetetlen magatartása miatt. Én úgy gondolom, hogy 

elnézést nem tőlem kellene kérni, hanem azoktól, akik elkényszerültek Parádról. Azoktól, 

akinek a gyereke Szombathelyen és Debrecenben dolgozik, és itt maradt egyedül. Azoktól 

kellene, a falutól kell elnézést kérni, hogy az európai uniós támogatás elrobogott a falu mellett, 

és nem igényeltek munkahelyteremtő támogatást. Azoktól is elnézést kell kérni, attól a 2000 

embertől, akik elől a 300.000.000,-t elfogyasztották, és nem pályázatra fordították. Még amiatt 

is elnézést kérhetne… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Kérem, hogy gyorsan, mert különben hosszú lesz. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

…hogy a központi költségvetés nem téríti meg a munkáltatói támogatáson alapuló plusz 

pénzeket, amit juttatnak huszon, harminc embernek. Ez ugye a legújabb számítások szerint már 

19.000.000-nál tart. Ez a parádi iparűzési és egyéb adót elviszi. Most már elfogyott a tartalék, 

úgy kéne nekimenni egy költségvetési évnek ezzel a mínusszal kell nekimenni. 
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Mudriczki József polgármester: 

Tisztelt képviselő úr!  

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

De elnézést lehet kérni azért is, hogy ugye az iskolának 57.000.000.-Ft lett az iskola után 

kifizetve azért, mert önök 5 éven keresztül nem teljesítettek ellenőrzési kötelezettségüknek. De 

lehet elnézést kérni a bányalemondás miatt, vagy a Mofetta elkótyavetyéléséért.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Tisztelt képviselő úr! 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Ezért kell. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Azt gondolom, hogy… 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Még nem fejeztem be, polgármester úr, még nem fejeztem be…. 

 

Mudriczki József polgármester: 

De én meg megvonom a szót, jó? 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

…ezt az egészet… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Tisztelt képviselő úr! Itt megvontam a szót, és azt gondolom, hogy ha így megyünk tovább, 

akkor ennek így parttalan lesz a vége. Azt gondolom, hogy azt elfogadják, hogy én ezt sok 

mindenben vitatom, és hát itt azt gondolom, hogy bírósági körülményeket tekintve én 

megértem, hogy ez önnek hazája, nekünk nem annyira, mi nem azért jöttünk ide, hogy itt 

bírósági tárgyaláson, vagy egy vádbeszédet halljunk. Kiragadva pár gondolatot, én azt 

gondolom, hogy ha a hivatalt támadja valamiben, akkor a jegyzőt támadja, hiszen ő vezeti a 

hivatalt, illetve hogyha azt mondja, hogy én kiüresítettem a falut, és ezt nyilván becsatolta 

mindenféle fajta bírósági eljáráson, ami ellenem folyik. Nézze meg a KSH adatait, 30-cal 

többen laknak a településen, mint 2010-ben, amikor én polgármester lettem. Nem nagy szám, 

és ahhoz, hogy az iskola kapott pénzt, támogatást, és mindenki azon volt, elmondták itt 

magának az előző testületi ülésen, amikor hát egy kicsit hátrahőkölve azt a döntést hozták, hogy 

föl kell állítani a testületet.. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Polgármestertől a testület megvonhatja a szót?  

 

Mudriczki József polgármester: 

Én nem szóltam bele, bocsánat, megvonhatom a szót, jogomban áll. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Ja. 
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Mudriczki József polgármester: 

Az, hogy 57.000.000.-Ft-ot az iskola támogatásként jogosulatlanul vett föl, ez nem igaz, ez 

csúsztatás, ezt maga is tudja. Én nem kívánok már vele foglalkozni, mert épp eleget csépeltük 

ezt a gondolatot és az előző testületek, vagy testületek képviselői is elmondták már önnek, meg 

az itt lévőknek, hogy ennek mi volt az oka. Én azt gondolom, hogy ha bajt tettünk a 

településnek, akkor az a képviselő-testületnek a feloszlatása, ami az elmúlt ülésen volt, mert 

csak most mondom, hogy azok az előkészített pályázatok, amik a megyénél olyan 

170.000.000.-Ft összegben elő voltak készítve, és meg voltak tervezve, ezek ugrottak. Tudja, 

képviselő úr, na ezek azok a hibák, amik nem építő jellegűek. De hogyha maga és a kedves 

felesége bejelentkezne Parádra, akkor lehet, hogy ketten többen lennénk, és még több 

támogatást tudnánk kapni. Tehát maga úgy vádol itt mindenkit, hogy nem is lakója a 

településnek. Nem kívánok ezzel már tovább foglalkozni,… 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Napirend előtti felszólalásom a múltkori alpári dolgairól szólt. Arról beszéljen! Szó sincs arról, 

hogy nem igaz, amit mondott. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Lehet, hogy… 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Minimum az, hogy kérjen elnézést azoktól, akik hallották, hogy tévedtem, nem igaz, nem 

néztem utána! Erről beszéljen!  

 

Mudriczki József polgármester: 

Az, hogy amikor ön engem támad, vagy interpellál, igen, véleményem van arról, hogy ezt ön 

hogy teszi, maga minősíti, ezt nem fogadja el, nem tudok mit tenni. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Képviselő úr! Már kezdi a bicskát nyitni a zsebemben, mondja Mudriczki József…  

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó, hát… 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

…arra, amit felsoroltam, hogy fogalma sincs, hogy miről beszél.                                  

 

Szakács József: 
Polgármester úr! 

 

Mudriczki József polgármester: 

Parancsoljon! 

 

Szakács József: 

Kicsit a stílussal nem értek egyet, képviselő úr, mert mindig csak Mudriczki József. Mudriczki 

József polgármester úr, legyen szíves ehhez ragaszkodni a továbbiakban, jó? Itt nem kocsmában 

vagyunk, hanem megtiszteljük a másikat, ugye?  

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Egyértelmű.  
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Szakács József: 

Csak nyilván elfelejtette.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Menjünk tovább!  Menjünk tovább, és azt gondolom, hogy térjünk rá a napirendekre, ha nincs 

más napirendi pontok előtt. Tisztelt megjelentek, tisztelt képviselő-testület. A mai testületi ülést 

8 napirendi ponttal hívtam össze, ebből a 6. az Egyebek napirendi pont, és az Egyebek napirendi 

pont után a 7. és 8. napirendi pont az zárt ülést igényel. Ezek földértékesítéssel kapcsolatos 

állásfoglalásokat érintenek, úgyhogy ezért kell zárt ülésben tárgyalni, illetve a 3. napirendi pont 

után én egy szünetet tervezek, ahol a kórház képviselője meg tud érkezni hozzánk. Kérem a 

képviselő-testületet, hogy ha ezzel egyetért, akkor kézfelnyújtással ezt erősítse… 

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

Egy pillanat, csak egy pillanat. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Alpolgármester úr. 

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

Tennék egy indítványt, itt ez sokkal rövidebb talán. Azt indítványozom, hogy a 2. és a 3. 

napirendi pontot vegyük ki a mai ülés, hivatalos ülés napirendjei közül. Ez a közművelődési 

program jóváhagyása, illetve a Palócnapok programjának jóváhagyása. Nem azért, mint hogyha 

nem kellene megtenni, hiszen sokan azért ülnek itt, hogy ebben, ezen vegyenek részt, hanem 

azért, mert úgy ítélem meg, hogy nagyon sok vendéget el fog riasztani az, ami itt be fog 

következni, mert éles vitára és olyan helyzetre, helyzetelemzésre számítok, ami nem hogy ide 

vonzana embereket, hanem el fogja riasztani őket. Magyarul, azt javasolnám, hogy mind a 

magnót, mind pedig a felvevőt kapcsoljuk ki, és tegyük informálissá az ülést, erre a két 

napirendi pontra. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Tisztelt alpolgármester úr! Én azt gondolom, hogy semmiképpen ne módosítsunk rajta, hiszen 

olyan égető problémáról van szó, hogy robogunk a megjelölt időpont felé, és hát a kiküldött 

anyagban talán nem található semmi konkrétum, illetve olyan súlyú döntések is, vagy válaszok 

is várnak rám, hiszen mondjuk a zászlóshajó, az Erzsébet Park Hotel a csomagajánlásaiban kéri, 

hogy akkor a Palócnapról, és annak időpontjáról adjak tájékoztatást. Ha én ezt nem teszem most 

meg, és kiajánlják, és mégsem lesz Palócnap, vagy nem azzal a tartalommal, én nem akarok 

pereket az önkormányzat nyakába, hiszen megtárgyalható, itt van a közművelődési referens 

asszony is, úgyhogy látom, közben megérkezett. Én nagyon kérem, hogy menjünk ebben 

ametódusba. 

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

Szeretnék még egy…engedj meg még egy mondatot. Valószínű nem értesz jól. Én nem 

mondtam, hogy ne tárgyaljuk, hanem azt mondtam, hogy amikor jutunk valamilyen 

eredményre, hogy egyáltalán ebben egy olyan vitát prognosztizálhatunk most, ami tart másfél-

két óra hosszáig, és nem lesz neki eredménye. De hogyha eredményre jutunk, onnantól kezdve 

az eredményt beforgatjuk a hivatalos ülésbe, és meghozzuk a testületnek kívánt döntést. De ez 

egy észrevétel, természetesen, ahogy a többiek gondolják, én az indítványt elmondtam. 
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Mudriczki József polgármester: 

Én kérdezem, hogy van-e elég tárhely a…Amennyiben van, szerintem nyugodtan mehet ez így 

is. Jó? Tehát akkor…Szakács Zalán. 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Köszönöm. Első napirendi ponttal kapcsolatban szeretném mondani, hogy még valamikor 

március elején, de bizonyára ugye a családi problémák miatt ez elkerülte a főtanácsos asszony 

figyelmét, és érthető is, hogy nem történt meg a tavalyi évről a civil szervezeteknek a 

beszámolója. Ezt az 1. napirendi pontot én javaslom levenni, ehhez kérem a 

képviselőtársaimnak a közreműködését, és csak akkor, ha megtörtént a 2015. évnek az 

elszámolása. Alpolgármester úrnak a 2. és a 3. napirendi ponthoz kapcsolódóan talán annyit 

fűznék hozzá, hogy kezdjük el tárgyalni mind a kettőt, aztán ha esetleg bekiabálások és egyéb 

körülmények zavaróak lesznek, ami akadályozza a testület munkáját, akkor indítványozzuk a 

zárt ülés elrendelését. Köszönöm.  

 

Sándor Miklósné pénzügyi főtanácsos:       

Én szeretnék reagálni képviselő úrnak. Nem is március elején, még februárban beszéltünk erről, 

hogy össze kéne hívni a civil szervezeteket. Akkor én Andrásnak is szóltam, Eszteréknek is, és 

többeknek a civil szervezetek közül, viszont azt ígérte, hogy beszél Péterrel, és szólni fog, hogy 

mikor lesz az az időpont, amikor a Pénzügyi Bizottságot összehívjuk. Énnekem itt maradt el a 

dolog.  

 

Szakács Zalán képviselő: 

Hát, én utána úgy emlékszem, hogy beszéltünk március elején, és akkor abban maradtunk, hogy 

majd két időpontot, hogy két időpontból tetszenek választani, valamiért voltam hátul, nem 

tudom, mi volt az, és vissza fogunk rá térni, majd abból a kettőből választunk, utána az volt a 

legújabb fejleménye a dolognak.  

 

Sándor Miklósné pénzügyi főtanácsos: 

Mindegy, de konkrét időpontot nem kaptunk. 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Mindegy…nem, én nem mondtam konkrét időpontot. Azt mondtam, hogy legyen két időpont, 

aztán majd akkor abból megpróbálunk választani, ami a többségnek jó. 

 

Mudriczki József polgármester: 

De azt gondolom, hogy így magamhoz ragadva a szót, hogy a civil szervezetek elszámoltak a 

tavalyi évre…. 

 

Sándor Miklósné pénzügyi főtanácsos: 

Igen.   

 

Mudriczki József polgármester: 

…kapott támogatással, ott vannak az elszámolásaik, tehát mind rendre beküldték, megjelölték 

az igényüket… 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Jó, miért nem ismerjük? Köszönöm.  
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Dr. Antal Árpád képviselő: 

Pénzügyi Bizottságnak tárgyalni kellene. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Így van. Ki a Pénzügyi Bizottság elnöke?  

 

Szakács Zalán képviselő: 

Ha az emlékeim nem csalnak, papagájt még nem fogyasztottam most se egy fél darabot se, 

eddig sem éltem vele, ezután sem fogok fogyasztani. Ha tetszett figyelni, polgármester úr, az 

előbb elmondtam. Ha nem, akkor nem óhajtok ismétlésekbe bocsátkozni. Köszönöm.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó. További… 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Bizottsági tárgyalás nélkül nem tárgyalható a napirend, csak akkor, ha erről a testület külön 

határozatot hoz, hogy felveszi tárgyalásra. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Tehát volt egy indítvány, hogy akkor az 1. napirendi pontot vegyük le a napirendről. A Pénzügyi 

Bizottság elnöke, Szakács Zalánnak az indítványa. Kérdezem, ki az, aki mellé áll?  

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Rossz a kérdésfeltevés. SZMSZ szerint a testületnek arról kell dönteni, hogy a Pénzügyi 

Bizottság tárgyalása nélkül tárgyalt anyagot napirendre veszi-e, vagy nem. És ráadásul ehhez 

még ugye meg van azzal spékelve, hogy semmilyen adat nem áll rendelkezésünkre a civil 

szervezetektől se a múlt évről, se erről az évről. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Megkapta, mondom, ott vannak az anyagok, megkapta táblázatba szedve az igényeket és az 

elszámolásokat, megkapta azt, minden részlet adott ahhoz, hogy ez tárgyalható legyen. Csak 

figyelmeztetem a képviselő urat, hogy föloszlatta magát a testület, és ez egy új helyzet. 

Robogunk egy választás felé, és ezeket a dolgokat jó lenne rendezni, hogyha azt akarjuk, hogy 

a település gerincét alkotó civil szervezetek működni tudjanak. Ezek alapján kérdezem a 

testületet, hogy… 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Eddig is megtörtént saját hatáskörben előleg folyósítása, a továbbiakban is miért ne 

történhetne? Mármint polgármester úr részéről.  

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Igen? Testületi döntés nélkül lettek előlegek folyósítva?  

 

Mudriczki József polgármester: 

Miről beszél? 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Ezt kérdezem, hogy miről van szó.  
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Mudriczki József polgármester: 

Miről van szó? 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Hát, például másik nőnap a központi rendezvény mellett, erről is a polgármesteri hivataltól 

kapott a civil szervezet, ha emlékeim nem csalnak, előleget.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Micsoda? Milyen másik nőnapi rendezvényre? 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Nőnapi külön főzésre. A Palóc Bokréta Hagyományőrző Egyesület.  

 

Lakosság: 

Na, na, na, na, álljon már meg! 

 

Horváth Géza: 

Most kell befejezni. Most kell befejezni, de nagyon sürgősen be lehet! 

 

Mudriczki József polgármester! 

Zalán! Ne csúsztassunk, mert ez így nem igaz! 

 

Horváth Géza: 

Ezt a fajta kritikát nem viseljük el. Drága Zalán úr! Tessék visszafogni magát! Ne törölje bele 

tovább a lábát a Bokrétába, világos? Nagyon világosan fogalmazok. 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Majd ha meg tetszik nevezni, amit a múltkor mondott, hogy mit írtam én, meg hogy írtam, meg 

mit mondtam, majd akkor szóljon! 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Akkor a rendet tessék helyreállítani, mert ha nem, megteszem a zárt ülésről az indítványom. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Azt gondolom, hogy szavazzunk arról, hogy ezekkel a napirendi pontokkal ki az, aki egyetért, 

és ezek szerint ezek alapján tárgyaljuk.  

 

Lakosság: 

Amit összeszedtünk pénzt. Amit összeszed, már elnézést! 

 

Mudriczki József polgármester: 

Elnézést! Folytatjuk az ülést. Tehát még egyszer mondom, kérdezem a képviselő-testületet, 

hogy ki az, aki egyetért ezekkel a napirendi pontokkal és ezek sorrendjével? Aki ezzel egyetért, 

kérem, kézfelnyújtással erősítse meg!      

     

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett nem 

fogadta el a napirendi pontok tartalmát és azok sorrendjét.  
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Mudriczki József polgármester: 

Jegyző úr? 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Nem kapta meg az indítvány a többséget, így elvetve a javaslat.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Elvetve. Akkor ez a napirendi pont törlődik, vagy? 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Igen. 

 

Mudriczki József polgármester: 

…nem tárgyalható, jó. Kezdünk akkor a… 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Jelenleg nincs napirend, elfogadható napirend semmi.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Tehát akkor azzal a módosítással, hogy az 1. napirendi pont, amely a civil szervezet és egyéb 

szervezetek támogatását illeti, ez lekerül napirendről, és ennek a hiányával akkor a sorrend 

egyet ugrik, tehát akkor a 2. napirendi ponttal tudunk kezdeni. 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Szavazzatok. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Elnézést, volt egy indítványom, hogy a polgármesteri hivatal elmaradt beszámolóját vegyük fel 

napirendre.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Ezt elküldtem. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Igen.  

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Ugyanis erről eddig nem volt szó.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Indítványozza Dr. Antal Árpád képviselő úr, hogy a már kétszer elmaradt beszámolót a hivatal 

működéséről jegyző úr tegye meg. Közben jegyző úr jelzi a jelentkezését. 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Igen. Tisztelt képviselő-testület! Most én is meghivatkozom a SZMSZ-t, annak is a 33. §-a 2. 

bekezdését, és jelezni kívánom, hogy a márciusban elkészített és 17 oldalon beterjesztett, 
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írásban beterjesztett beszámolómat visszavonom, mert az eltelt egy hónap alapján úgy ítélem 

meg, hogy szükségessé válik annak a kiegészítése, bővítése.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó. Tehát akkor az SZMSZ alapján megteheti, tehát akkor ez az indítvány… 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Okafogyott. 

 

Mudriczki József polgármester: 

…okafogyott. Jó. Más indítvány van-e? Amennyiben nincs, akkor én szavazásra bocsátom a 

napirendi pontokat és azok sorrendjét, azzal, hogy az 1. napirendi pont elvetésre kerül. Aki 

ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással azt erősítse meg.     

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 

elfogadta a módosított napirendi pontokat és azok sorrendjét az alábbiak szerint:  

 

1./ A település 2016. évi közművelődési programjának jóváhagyása 

     Előterjesztő: Mudriczki József polgármester 

     Előkészítésben részt vett: Asztalos Dezsőné közművelődési referens 

 

2./ XXX. Palócnapok programjának jóváhagyása 

     Előterjesztő: Mudriczki József polgármester 

     Előkészítésben részt vett: Asztalos Dezsőné közművelődési referens 

 

3./ Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója c. pályázat benyújtásáról 

      döntés (Parád, Kossuth L. u. 47. volt napközi épület) 

      Előterjesztő: Mudriczki József polgármester 

 

4./ Időközi önkormányzati képviselők és polgármester választás költségvetési 

tervezetéről 

     tájékoztatás 

     Előterjesztő: Varró Gyula címzetes főjegyző 

 

5./ Egyebek 

 

6./ Külterületi föld értékesítés kapcsán - bírósági ítélet alapján - új eljárás lefolytatása 

     (zárt ülés) 

     Előterjesztő: Varró Gyula címzetes főjegyző 

 

7./ Külterületi föld értékesítés kapcsán állásfoglalás (zárt ülés)  

     Előterjesztő: Varró Gyula címzetes főjegyző 

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó, akkor az 1. napirendi pont: 

 

 

 

 

 



15 
 

1./ Napirendi pont 

 

    A település 2016. évi közművelődési programjának 

jóváhagyása. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Tisztelt képviselő-testület! Ugye, a program kiküldésre került. Az előzményekről talán annyit, 

hogy amikor én ezt megkaptam, akkor nem tartózkodtam az irodában, illetve hát a 

közművelődési referens asszony átvetette a Lázár Évával ezt az anyagot. Ez az anyag került 

megküldésre. Ebből az anyagból egy dolog hiányzik, a számla, az összes többi az kiment a 

képviselő-testületnek. Kérem a képviselő-testület véleményét, illetve hozzászólásait. El kell, 

hogy mondjam, hogy az előkészítést végezte Asztalos Dezsőné közművelődési referens. Akkor 

kérdezem őt, hogy kíván-e hozzászólni a leadott anyaghoz?  

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Természetesen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit és örülök, hogy ilyen szép számmal itt 

vannak. Sajnálom, hogy a 31-én is itt lehettem volna, hogyha tudom, hogy már akkor is ilyen 

nagy számra lehet számítani a közművelődési munka iránt. Gondolom, hogy azért fontos, mert 

Parádon a Palócnap az egyik legnagyobb idegenforgalmi látványosság és hogy ezt, akik már 

eddig is csinálták, biztosan tudják, hogy nem egyszemélyes feladat, még nem is egy cég 

feladata. Ehhez majd fogok egy javaslatot tenni a tisztelt képviselő-testületnek. A megbízási 

szerződést Mudriczki József polgármester úrral június…bocsánat, február 9-én írtuk alá. Az 

eltelt időszakról, bár a szerződés nem tartalmazza, beszámolókat is leadtam. Biztosan tudják, 

hogy idegenként nehéz helybelinek érezni rögtön egy hónap, egy nap, 3 hónap alatt, ezt én el 

is mondtam akkor, amikor ezt a feladatot elláttam, ezért széles körűen próbáltam informálódni. 

Vállalkozóktól, helyiektől, intézményektől. Erre levelezéseket folytattam, személyes 

megbeszéléseket tettem, és próbáltam összeállítani úgy a fejemben Parádot, hogy…és a 

feladatot, amit kaptam, hogy Parádot próbáljam meg kitalálni. Ennek a megbízásnak a két 

legfontosabb pontja, az egyik a közösségszervezés vagy építés, a másik pedig a 

rendezvényszervezés vagy fejlesztés. Találtam programokat az IKSZT polgármester úr által 

adott anyagában, amelyek főképpen a napi, és a heti programokat illetik. Nagy rendezvényeket 

valójában csak a Palócnapi rendezvényben találtam. Én úgy gondoltam, hogy ez a legfontosabb 

feladatom, hogy ebben segítsek, ha átmeneti állapotban is, Parádnak. Tehát mindannyiuk 

számára tudniuk kell, hogy én azzal a szándékkal jöttem ide, hogy jelen pillanatban a 

településnek nincs olyan IKSZT vezetője, vagy olyan kulturális szakembere, aki ezt a feladatot 

vállalta volna, és én úgy gondoltam, hogy ezen próbálok segíteni. Mindazonáltal, hogy a 3 

hónapban elég problémás környezetet tapasztaltam. Ez gondolom, nem jelent önöknek sem 

meglepőt. Március 31-i testületi ülés az váratlanul ért a polgármester úr telefonjából, hogy itt 

még az is meg van tűzdelve, hogy még a testület is feloszlott. Hát innentől fogva még nehezebb 

helyzetben éreztem magamat, és ezért maga az általam összeállított Palócnapi egyhetes 

programba, amiben kiállítás megnyitó, parádi kör, hegyi futóverseny, 8.-ai….a 

hagyományokhoz híven 8.-ai ráhangolódás, vagy, ahogy polgármester úr nevezte volt, illetve a 

9.-e, a Palócnap egész napos programja felborultnak látszott. Ezért 2016. április 11-i 

beszámolómat, amikor leadtam, kértem polgármester urat és a tisztelt képviselőket, hogy 

összeállításra került egy éves programtervezet, ami nyers változat, illetve egy Palócnapi 

összeállítás, ami még mindig nyers változat. Indítványoztam, hogy az időpont és program 

részletelemei testületi ülésen, vagy egy szakmai bizottság által beszéljük meg. Erre, bocsánatot 

kérek, de én erre a napi meghívásra én a mai napig odahaza értesítést se e-mailen, se telefonon, 

se levélen keresztül nem kaptam. 
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Mudriczki József polgármester: 

Tisztelt közművelődési referens. Ezt délután is elmondtam a telefonbeszélgetésben, 

postakönyvön tudom bizonyítani, hogy kiment a levél. Lázár Éva, azt hiszem, ott a postakönyv, 

meg tudja mutatni, hogy mikor ment el, és önnek a címére. Úgyhogy ez csúsztatás megint. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Polgármester úr! Bocsánatot kérek, én a mai napig semmilyen meghívót az én válaszomra, ahol, 

igen, Évike vette át, én erre meghívást mára nem kaptam. Én magamtól jöttem ide, és a 

képviselőtársainak is elküldtem ezt az április 11-i levelet, amire csak azt tudom mondani, és 

bocsánatot kérek bárkitől, ha hibázok, én a mai napig nem kaptam erre választ. Pedig az volt a 

szándékom, hogy ezt beszéljük át, mert rendkívüli helyzetnek érzékelem a július 3-i 

polgármester választást, és a 9-i Palócnapot. Attól függetlenül el tudom önöknek mondani, hogy 

a Palócnap mindazonáltal, hogy plakáttervezetként is, költségvetésileg is, fellépői szinten is 

mondom most, hogy nyers változat, mert én verpelétiként jöttem ide, és szeretném, hogyha erre, 

és javaslom, és nem kívánok most erről én vitát nyitni, az az én javaslatom, hogy legyenek 

olyan kedvesek segíteni nekem abban, hogy a képviselők és itt most megbeszélik, ki legyen az 

a 3 tagú szervezőbizottság, aki az én munkámat fogja segíteni. Abban, hogy pénzügyi 

felügyeletre, szerződések aláírására és kifizetésekre legyen egy ember. Helyi segítők 

összefogására, koordinálására, vendégek fogadására, illetve a médiafelügyeletre, mert én ezeket 

most idehoztam, ezek mind itt vannak. De én nem szeretnék önök nélkül dönteni. Kérem, hogy 

egy szervezőbizottságot alakítsanak, aki ezt a munkát segíti, és megoldódott ez a probléma. 

Illetve… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Elnézést kérek, megint meg kell állítanom, alpolgármester úr volt az ősz folyamán kijelölve 

arra, hogy ezt koordinálja. Össze is ült, többször ülésezett ez a bizottság. Őtőle, amivel 

maximálisan egyetértek, februárban elhangzott az, hogy ebből nem lesz Palócnap. Én ezt most 

is így látom, mert ez, amit idehozott, ez arról szól, kedves Ágnes, és mélységesen fel vagyok 

háborodva, mert ha valaha is elkezdtünk együtt dolgozni, én próbáltam segíteni, hiszen ott ült, 

annál az asztalnál, amikor azt mondta, hogy én vagyok az egyedüli, és talán még a Szalai 

Gáborné is, intézményvezető asszony, aki válaszol az e-mailekre. Egy hónapja nem beszéltünk. 

Ma délután hívott föl telefonon. Egyetlenegy sms-t küldött rám a hónap közepén, meg ezt az 

anyagot becsempészte úgy az irodámba, hogy nem voltam itt. Tehát saját maga mondta, hogy 

többször járt Parádon. Én minden nap itt vagyok, nem beszéltünk egy kumma szót sem a 

lebonyolításról. Ezt így csinálni nem lehet. Ezt így nem lehet. Éket ver a település civil 

szervezetei közé, egyeztet úgy, hogy nem vagyok ott, a kötelezettségvállaló meg minden én 

vagyok. Számlát azt tud küldeni, de azt, hogy milyen programot, vagy hogyan képzeli, vagy 

kivel van együttműködés, színpad, fénytechnika, bármi tekintetében, ez egy sarkalatos kérdés. 

Ezt így nem lehet csinálni. Az mélységesen felháborít, hogy egy sms-ben értesíti az 

országgyűlési képviselőt, hogy egyeztetni akar. Utána meg én hallgatom azt, hogy hát ez így 

nem működik, uram. Tudja, ez így nem jól van. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon át kell 

gondolni, hogy ki milyen lépéseket tesz, mert július 3-án van egy választás, és július 9-én még 

nincs olyan ember, aki esküt tett, akár testületi tag, akár polgármesterként. Tehát itt ezek a 

részek aggályosak. Teljes vállszélességgel támogattam a Palócnap megrendezését, és tettem ezt 

mindaddig, amíg nem oszlatta föl magát a testület. De gyakorlatilag onnan egy új helyzet van. 

Egy új helyzet van, és úgy, hogy erről nem beszélünk egy szót sem, ez így nem működik. Én 

ennyit akartam hozzáfűzni. 
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Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Én azt gondolom, hogy beszélni kell róla. Én még egyszer mondom, segítő szándékkal jöttem 

ide. Polgármester úrral kötöttük a megbízási szerződést. Ön a közvetlen kapcsolattartó és 

utasító. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Majd leutazok Verpelétre, hogy kapcsolatot tartsunk.  

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Nem, polgármester úr, tehát énnekem kell idejönni.  

 

Szakács Zalán képviselő: 

Hát miután kiküldte az irodájából, hogy nincs rá több ideje a közművelődés szervezőre, azt 

gondolom, hogy ez elég arcátlan közbeszólás volt.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Tisztelt Zalán! Ez azért volt, mert ott bukott ki az a dolog, ami itt egy lavinát indított el mondjuk 

a hang- és képrögzítő egységek körül. Erre referens asszony azt találta mondani, hogy ő este 

megnézte a videót. Hogy láthatta ő azt a videót?  

 

Lakosság: 

Hoppá! 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Polgármester úr! Nem Zalán benne a hibás. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Majd kiderítik, jó?             

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:   

Én el is mondtam önnek, én őszinte voltam, és én elmondtam önnek, hogy hogyan, mert nem 

mertek az emberek… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Nem mondta el. Elkezdett másról beszélni, és elszaladt az irodából. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

De ezt mondtam. Nem. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Pontosan ez így volt. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Nem, polgármester úr.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó. Ne ezen vitatkozzunk, a programot beszéljük meg, és ….. 
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Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Én bocsánatot kérek mindenkitől. Én elmondtam a polgármesternek, hogy az emberek féltek, 

és én, igen, én mondtam azt, hogy hanganyagról tudtam, de nem. Személyes elmondás alapján 

tudtam meg, hogy itt mi történt 31-én, és nem haragszom mégsem senkire se. De polgármester 

úr azt mondta, bocsánatot kérek, polgármester úr ezt követően aznap azt mondta nekem, ne 

szervezzek, ne szervezzek, kötelezettséget ne vállaljak. Polgármester úr, a mai napig én ezt a 

munkát végeztem, ez a Palócnap összeállításra került. Itt most azért nem gondolom, hogy erről 

mindannyiunknak kellene beszélni, mert vannak itt szakemberek, akik ebben a szervező 

bizottságban ott van a helyük, és ez a Palócnap meg tud rendezésre kerülni. Tehát nem tudok 

róla mit mondani. Csak azt, hogy én a munkát elvégeztem, itt van, itt van, de polgármester úr 

azt mondta, hogy nem fogok találni embereket, meg senki nem fog eljönni nekem segíteni, ha 

ez, akkor ezt kerüljük ki. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Tisztelt Ágnes! Engedtessen meg nekem, hogy Parádon én vagyok a polgármester, és nagyon 

sok olyan információ birtokában vagyok, amit nekem megosztanak. Én ezt tolmácsoltam ön 

felé, itt is elhangzott, a testületi ülésen, hogy nincs az, aki e mögé odaáll. Hogy lesz ez az egész? 

De alpolgármester úr kér szót, és akkor övé a szó. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Én csak annyit kérek a tisztelt képviselő-testülettől, hogy szervezőbizottságot hozzanak létre, 

mert az anyag itt van, a fellépők, és most hadd ne mondjak csak olyan neveket, hogy Magyar 

örökség díjas Maczkó Mária, és ne soroljam a többieket, akik ezen a rendezvényen fel 

kívánnának lépni.  

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

Tulajdonképpen azt remélem, hogy a napirend előtti tétova javaslatom az nem ért semmit, és 

figyelmen kívül lehet hagyni, olyan nagyon biztos azonban nem vagyok benne. Ma délelőtt 

megkerestek azzal, hogy megbíznának engem, hogy olvassak fel itt egy levelet. Azért éppen 

engem, mert ősztől én próbáltam meg az önkormányzat testülete és a civil szervezetek között 

és egyáltalán a hozzáértők között valamiféle koordináló szerepet vinni. Ez úgy februárig 

működött is volna, de a megválasztás után nem volt kivel, és nem volt mit koordinálni, úgyhogy 

én igazán most nem érzem magam tényleges koordinátornak, ugyan lehet, ha lesz értelme, 

kétlem, de azt elvállaltam, hogy a levelet elolvasom.           

"Tisztelt Dr. Nagy István úr! 

Azért kérjük önt e levél felolvasására, mert a múlt ősszel a képviselő-testület megbízásából 

vállalta a közvetítést a testület és azon csoportok és szervezetek között, amelyek az eddigi 

palócnapokat sikerre vitték. A napokban megjelent Parád község honlapján a jubileumi 

palócnap programja. Megdöbbenéssel olvastuk, és hallottuk faluszerte a fiatal és az idősebb 

korosztály véleményét a felkínált program silánysága tárgyában. Formailag és tartalmilag 

számtalan helyesírási- és értelmezési hibától nyüzsgő, hozzá nem értést tükröző, az eddigi 

Palócnapok sikerességét tönkretevő fércmunkát olvashattunk. Egy jubileumi rendezvénynek 

tükröznie kell a palócföld kulturális szellemi örökségét, a térségre jellemző hagyományokat, és 

minden korosztály igényének megfelelő szórakozási formát. A Palócnapok évtizedek óta Heves 

megye kiemelt turisztikai rendezvénye. Országosan ismert, és elismert. 1993-ban helyi 

kezdeményezéssel született újjá a palóc ünnep, évente egyre gazdagodó, színvonalas 

programmal szórakoztatva az érdeklődők népes táborát. Tudatosan vált a Palócnap a 

hagyományőrzés tiszta forrásává. Egy félresikerült rendezvény évekre visszaminősíti Parád 

idegenforgalmát. Az új közművelődési szakember által összeállított programban nem kapott 

helyet a Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Bodony község, mint Paráddal 
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közös önkormányzati hivatal fenntartó település sem, és annak csoportjai, például a Kenderszer 

néptáncegyüttes, a bodonyi asszonykórus, nyugdíjasklub. Fontos kérdésünk, hogy hogyan 

egyeztethető össze egy futóverseny a hagyományokra épülő Palócnapi rendezvénnyel." 

Bocsánat! "Az éves programhoz a teljesség igénye nélkül pedig az alábbi kérdéseink lennének: 

A tavaszi időszak javaslatában az asszonyfarsang szokása Parádsasvár hagyománya. Nincs 

értelme Parádon is ilyet szervezni. 2: A parádi torkos csütörtök elnevezésű közművelődési 

programjavaslat a vendéglátókhoz kapcsolódó program, ez nem közművelődési rendezvény. 3: 

Nyári időszakban a parádi vadászünnep, azt nem tudjuk, mit takar. 4: Érdeklődünk, hogy a 

"bormustra", a "lányom, lányom", és a Parád luca mit akar jelenteni, mert mi nem tudjuk.  

Tisztelt képviselő-testület! Ha önök támogatásukról biztosítják ebben a formában a jubileumi 

Palócnapok eseményeit, akkor önök hozzá nem értésükről, a palócörökségért fáradhatatlanul 

tevékenykedő parádi emberek munkájának semmibevételéről tesznek tanúbizonyságot. 

Figyelemfelkeltő céllal, szakmaiságunk védelmében fogalmazódott ez a levél. Maradunk 

tisztelettel: 

Csortos Béláné, Szabóné Presovszki Mária, Béres Magdolna, Pózmányné Farkas Enikő, 

Horváth Géza és a Palócbokréta HE. tagsága"   

 

Berkes Elemér Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

Nagyon szépen köszönöm! Tisztelt képviselők, én nagy szeretettel köszöntöm és üdvözlöm 

önöket! Művelődésszervező asszony! Ön elindított a cigányok meg a nem cigányok között egy 

lavinát. Kezdődött azzal, hogy a koszorúzási ünnepségre nem hívta meg a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatot. Most az interneten láttuk ezt a Palócnapi nem tudom, minek nevezzem, 

elődolgozást, amin megint nem szerepelnek a cigányok. Tehát ha ön azt mondja, hogy 

érdeklődött Parádon, csak úgy mondom önnek, hogy Parádon van egy jól működő és egy eléggé 

megyében ismert roma táncegyüttes. Ön nem kereste sem a cigány kisebbségi önkormányzatot 

ezzel kapcsolatban, sem a tánccsoportnak a vezetőjét. Kérdezem öntől, ha érdeklődött, hol, meg 

kitől? Parádon közel 20 %-os a roma lakosság aránya, és hogy gondolja ön, hogy a cigányokat, 

akik több éve, több, mint 20 éve mindig rész vettünk a Palócnapokon, most idén meg se 

kérdezte. Nagyon várom a válaszát. Köszönöm! 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Lehet válaszolni? Kedves Berkes úr! Önt telefonon személyesen kerestem március 15-én. 

 

Berkes Elemér Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  

14-én délután.       

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Jó, akkor 14-e délután. Bocsánat, elnézést, igen, kerestem, mert nem szerettem volna, ha önök 

is kimaradnak. Ön azt mondta nekem a telefonba, hogy március 15-én mindig szoktak 

koszorúzni. Ezért Gáspár Évi a fáklyás felvonulásban állt, ő aki meg tudja mondani, hogy 

kerestem önöket, de nem találtam. Március 15-én. 

 

Berkes Elemér Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

14-én beszéltünk délután telefonon, amit ön is mondott. Nem gondolja, hogy 15-re én már 

tudom megszervezni a hogy ki vigye a koszorút, ki teszi le. Előtte minimum 10 nappal kellett 

volna előtte szólni, mint a többi civil szervezetnek, ezt elfelejtette maga a cigányokat.    

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Berkes úr! Elnézést szeretnék kérni, mert talán Évike a megmondhatója, őtőle kértem el az ön 

elérhetőségét. Mai napig is ott van sárga cédulán, amit ő adott, a naptáramban. Hogy ez most 



20 
 

14-e volt, vagy 12-e, bocsánat, nem emlékszem rá, de hogy felhívtam, ez 1000%. Ön azt 

mondta, jön koszorúzni. Nem találtam. 

 

Berkes Elemér Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

Én nem mondtam ilyet. Én nem mondtam ilyet. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:  

De azt mondta. Jó. 

 

Berkes Elemér Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

Ne, ne, ne! Ezt nem szeretem. Ezt nem szeretem.  

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Én se. Én se.  

 

Szakács Zalán képviselő: 

Hogy a jegyzőbe se szeretett bele, ugye? 

 

Berkes Elemér Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

Jaj, jaj, Zalán, nem vagyok rád kíváncsi, egy parttalan beszédet lehet folytatni. Még egyszer 

mondom, én öntől 14-én délután kaptam egy felhívást, telefonfelhívást, hogy részt akarunk-e 

venni a koszorúzáson. Én azt mondtam önnek, hogy olyan rövid az idő, mivel hogy én a megyei 

cigány önkormányzatnak is a képviselője vagyok, más helyre is mentem koszorúzni. De a 

kollegáimnak se, a képviselőtársaimnak se tudtam szólni, hogy jöjjenek el koszorúzni, mert 

maga már nekünk későn szólt, délután, és ne mondja, hogy 12-én! 

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó, elnézést, hadd szóljak bele! Lépjünk ezen túl, hiszen ez a múlt, egyfajta előzmény, és a 

Palócnap tekintetében… 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:      

Polgármester úr! Azért egy pillanatra, bocsánat, most emlékeztem! Talán a híváslistát vissza 

lehet nézni.  

 

Berkes Elemér Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

Így van, ezt akartam mondani. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:  

Köszönöm szépen! Tudja, miért, Berkes úr? Azért, mert ön engem március 10-én hívott a 

testületi ülésükre, roma testületi ülésükre. Nem tudom, itt lehet-e dokumentálni. Tehát 1000 %, 

hogy előtte beszéltem önnel.  

 

Berkes Elemér Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  

Én meghívtam testületi ülésre? 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Nem! Igen! Igen, igen, igen. 

 

Berkes Elemér Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

Én hívtam önt? 
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Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Igen, igen, igen.  

 

Berkes Elemér Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

Meghívóval, telefonon, vagy hogy? Jézus anyám! Én már itt kiszálltam.  

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Nem. Személyesen megbeszéltük, hogy nem tudom, ez csütörtöki nap, és aztán azt mondta, 

hogy ne haragudjon, nem csütörtökön, hanem hétfőn lesz.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Menjünk tovább! Térjünk, kérem, térjünk a tárgyra, és Csortos alpolgármester, ugye ez… 

 

Berkes Elemér Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

Én már itt kiszálltam. Bocsánat, polgármester úr! Még egy mondatot még. Hogyha valakinek 

küldünk meghívót valahova egy testületi ülésre, annak Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

elnökeként mindig írásban hívom meg. Tehát szóban én senkit soha nem hívok meg. Köszönöm 

szépen! 

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó. Köszönöm!  

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Én is köszönöm szépen, polgármester úr,… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Csortos úré a szó. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:  

…csak még annyit szeretnék mondani még egyszer, hogy ez biztos március 15-e előtt történt, 

és én csak annyit kívánok mondani, hogy ha el tetszik menni Verpelétre, és meg tetszik 

érdeklődni, hogy a roma nemzetiségért én mit csináltam ott helyben is, akkor egészen más lesz 

a véleménye. De az, az engedtessék meg saját véleményként mondani, hogy a március 15-i 

ünnepségre, ha engem nem hívnak, akkor is magyar vagyok, és kötelességem elmenni.  

 

Csortos György alpolgármester: 

Én annyit szeretnék kérdezni a Palócnappal kapcsolatosan, hogy a tervezetben nem látom azt, 

hogy ez a Palócnap ez mennyiből lenne lebonyolítva, meg vannak-e plusz szponzori 

támogatások, meg szerzett pénzek, mert a tavalyi Palócnap, ami sokaknak vitatott volt, meg 

hogy el van laposodva, meg hogy nem olyan, mint aminek kellene lenni. Ott a tavalyi 

közművelődési referens, ő szerzett az önkormányzati pénzen felül több százezer Ft-ot erre a 

palócnapra a 2.000.000.-Ft-on felül. Hogy van-e bármi pályázat, hogy áll ez a pályázat, és 

vannak-e szponzorok egyben? És itt a programot elnézve, hát ugye, ahogy az előbb is mondtam, 

hogy vannak, meg voltak kritikák arra, hogy kiüresedik a palócnap, ezt én jómagam ezt 

gyengébbnek látom ezt a tervezetet, mint ami a tavalyi, hogy így akkor a 30. jubileumi Palócnap 

ezzel nem javulna, hanem talán gyengülne. Meg még azt szeretném megkérdezni, hogy kiknek 

a segítségével lenne ez lebonyolítva, kiknek a segítségével, mert ugye, hát ez hallatszott, hogy 

itt vannak erre olyan emberek, akik nem szívesen támogatnák már ezt úgy ugye, cafeteria 

elvonás, bántólagos megjegyzések, stb., stb. Hogy van-e erre tervezet, hogy kik valósítják meg 

a sátorépítést, a kölcsönzéseket, színpadépítést, ezt szeretném kérdezni. 
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Asztalos Dezsőné közművelődési referens:      

Köszönöm szépen, alpolgármester úr. Ezek, én azt mondom, hogy egy szakmai bizottságon 

belül kellene, de hogyha kérdés, akkor válaszolok rá. Ugye, úgy kezdtem a közművelődési 

munkát, nagyon szépen köszönöm, úgy kezdtem a közművelődési munkát itt, hogy rögtön a 

módszertani közművelődési megyei osztályra mentem, ahol sajnálatos módon megtudtam, 

hogy fél évig nincsenek közművelődési pályázatok kiírva. Tehát akkor ezt félre kellett tenni. 

Beszéltem Településfejlesztési Bizottságon is a HOSK-s és egyéb pályázatokról. Ma volt egy 

nagy pályázati tájékoztató Miskolcon, ahol vannak lehetőségek pályázni, de ugye július 9-e az 

annyira közeli dátum, hogy sajnos azt kell mondani, hogy önkormányzati és támogatói, 

szponzori pénzekből lehet megvalósítani. Ebben a költségvetésben, de mielőtt erre rátérnék, én 

nyomatékosítani szeretném, hogy az, ami a polgármester úrnak március…április 11-én az 

asztalára került, az egy nyers változat. Nyers változat éves szinten Parád programjaira, és a 

Palócnapokra. Tehát most azt, amit itt alpolgármester úr itt felolvasott, az egyeztetések nélküli, 

amit én és a személyes tapasztalatokból sikerült összegyűjteni. Tehát ennek nem lett volna 

szabad kikerülni egy önkormányzati lapra, és nem tudom, hogy ki volt az, aki egyáltalán ezt 

oda feltetette. Mert ez valójában Parádnak nem jó. És ez a szervezés, ez egy folyamat. Ez 

példának okáért most ott tart, hogy itt van egy anyag a kezemben, ami mind a Palócnapról szól, 

és kevésbé az éves programokról, mert hogy ehhez nem elég 2,5 hónap. Én Verpeléten több 

évig voltam művelődési ház igazgató, és a saját verpeléti bor és nóta faluján egy évet 

gondolkodtam és szervezkedtem. Ha önök azt gondolták, hogy én itt 3 hónap alatt meg tudom 

csinálni, akkor rosszul gondolták, elnézést kell, hogy kérjek, csak Riát kell… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Elnézést, közbe kell szólnom…     

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Csak Riát kell megkérdezni, hogy hány évet dolgozott. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Ön az aláírt szerződéssel ezt vállalta. Én voltam az, aki februárban, vagy januári testületi ülésen 

megkérdezte, hogy neki mer-e menni ennek a Palócnapnak ilyen távolságból, és azt mondta, 

hogy igen, megszervezhető. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:  

Igen, így van. Most szeretném tovább… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Na, most el is hangzott az, hogy az egyeztetések hiánya, és ez hogy ment ki, ez a dolog. Ezt ön 

tette azzal a szándékkal, hogy az önkormányzatnak és a testületnek kell kiküldeni. Na, most 

hogyha egyeztetni nem jön el, akkor ennyi van, nincs több. De hívnak engem máshonnan is, 

színpad ügyben, hangosítás ügyben, mindenhonnan. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Polgármester úr! Mondhatom? Megkönnyítem a dolgát. Megkönnyítem, jó? Meg 

alpolgármester úrnak is adok választ.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Ez így nem jó.  
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Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Tehát én úgy tud…mostmár úgy tudom, talán a délutáni telefonbeszélgetésünkből végre 

számomra is világossá vált, hogy az évi, erre az évre a palóc napokra 2.000.000.-Ft van, nem 

néztem át a video anyagot, annyi van. Ez, amit én itt összeállítottam, ez nem több. Nem több. 

szponzorokról beszéltünk. Tehát nekem eddig eljutni sem volt egyszerű. Sok telefon, e-mail 

kellett hozzá, hogy eljussak. Igen, vannak, alpolgármester úr, támogatók is. Most ha azt 

mondom őszintén, hogy 150.000.-Ft-ot már tudhatunk, magunkénak tudhatunk, az még, tudjuk, 

hogy nagyon kevés, de ez azt követően, hogy pontot teszünk arra, hogy a Palócnap júli 9., ha 

elfogadják azt, amit én itt a szakmai bizottságon megbeszéljük, és ők is jóváhagyják, akkor én 

azt gondolom, hogy a hangosítás, és hogy a költségekről is hogy beszéljek, bár nem itt kellene, 

nem akarom húzni ezzel az időt. Nekem készen van. Tehát nekem a hangosí…a hangtechnika, 

a fénytechnika, és a fedett színpad 550.000.-Ft 0 ÁFÁ-san, csak ha most erre az egy tételre 

kíváncsi, polgármester úr, vagy alpolgármester úr. 

 

Mudriczki József polgármester: 

De énnekem ezt mért most kell megtudnom itt, hogy ez így készen van? 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:  

Kedves polgármester úr!  

 

Mudriczki József polgármester: 

Ágnes, nem érzi maga a dolgok súlyát? Nem érzi,hogy…  

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Dehogynem! Dehogynem, csak nem készített… 

 

Mudriczki József polgármester: 

…én vagyok az, aki aláírja a szerződést, de én nem látok egy papírt. Hát hogy gondolja ezt? 

Hogy gondolja? 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Tisztelt polgármester úr! Ezt kértem öntől,… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Mikor? Mit? 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

…ha átnézi 11-i, április 11-i levelemben, amit Éva írt. Tehát hogyha…ennek nem kéne, hogy 

ide kerüljön. Ön az én megbízóm. Leülünk, megbeszéljük. Kevésnek érezzük magunkat, 

hozzunk egy szervező bizottságot! Bevonjuk az embereket. Tisztelt alpolgármester úr! Igen, 

vannak civilek. Volt olyan, ahol azt gondoltam, hogy nem sikerül továbblépni. Ott voltam a 

Palócbokréta megbeszélésen, találkoztam a PAKSZ-osokkal, tehát bocsánatot kérek, hogyha 

kevés az információ önöknek ahhoz, hogy itt a Palócnap megrendezésre kerüljön, de én nem 

akarok senkit se ezzel fenntartani most. Én azt gondolom, hogy jó úton vagyunk, csak a 

szervezésnek vannak folyamatai. Ez a program összeállt, a költségvetés összeállt, most 

szükségesek nekem azok az emberek, akik közösségépítésben ott lesznek a palóc program 

mellett, mert én ezt egyedül nem tudom megcsinálni. Hát, én nem tudok erre többet mondani, 

csak… 
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Mudriczki József polgármester: 

De hogy gondolja, hogy mi döntést hozzunk egy olyan dologról, amiben nem látjuk azt, hogy 

kik azok, akik lebonyolítják ezt a programot? Mert eddig ez úgy működött, hogy ez a program, 

ez a felelőse, ennyi létszámot igényel, ez a civil szervezet van bevonva, és ez így ment. Akkor 

lehet dönteni. De így, hogy beszélünk, és nem látunk mögé semminek, hogy kik lesznek a 

lebonyolítók, én csak azt hallom, hogy mi oda se megyünk, mi oda se megyünk, mi oda se 

megyünk, akkor hogy lesz ez? Én nem akarom a települést szó szerint leégettetni egy ilyen 

dologgal.  

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:  

Egyértelmű. 

 

Széll Péter: 

Bocsánat, de most jött el az a pont, ahogy én értelmezem, hogy megvan a tervezet, megvan 

valamilyen pénzügyi háttér szétosztás, hogy mi mibe kerül, és most jön az, hogy a civil 

szervezetek, ezek a… 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Így van, ez a pillanat most jött el.  

 

Széll Péter: 

Hát nem az Ágnes fogja a két kezével lejátszani az egész dolgot. 

 

Berkes Elemér Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

Köszönöm szépen! Ágnes, hadd mondjam önnek, mondja, mi is pályázatokból élünk. Még az 

EMMI-nél volt ön, azt hiszem, február 9-től volt ugye, hogy ide az önkormányzathoz került? 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Igen, igen, igen. 

 

Berkes Elemér Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

Az EMMI-nél február hónapban írták ki kulturális rendezvényekre a pályázatot. Azért tudom, 

mert a Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat adott és nyert pályázatot. Ön hogyha, oda 

nyújtott volna be ön pályázatot, talán a Palócnapra, talán nyert volna, mert kulturális, 

hagyományőrző rendezvényekről van szó, de legjobb tudomásom szerint a Bögös Zsuzsa féle 

nem tudom, milyen… 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:  

Ismerem.  

 

Berkes Elemér Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

…milyen csoportban…szerintem ott is van pályázat, a megyénél, és én legjobb tudomásom 

szerint a parádi Palócnapról oda se ment be pályázat. Tehát hogyha ön széles körrel tájékozódna 

ennek a Palócnapnak a 30. súlyáról, akkor igenis minden egyes alkalmat meg kellene ragadni, 

ami ennek a Palócnapnak a színvonalát megemeli. Köszönöm szépen. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:    

Tökéletesen igaza van. 
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Berkes Elemér Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  

És ezek a pályázatok nem mentek be. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Tökéletesen igaza van, Berkes úr. Még egyszer mondom, hogy ez nem egyszemélyes. Nagyon 

átérzem az önök fontos… rendezvény fontosságának a súlyát. Teljesen egyértelmű. Még 

egyszer azt kell, hogy mondjam, amit Csathóné Erikától tudok, közművelődési pályázatok nagy 

rendezvényekre nem voltak kiírva. De nem kell megijedni, mert az önkormányzat 

költségvetésében ott van az összeg. Támogatókat, tehát most jött el az a pillanatom, és kérem 

az önök segítségét, hogy szerezzünk még támogatókat. De bocsánatot kérek, én ezért jó, hogy 

eddig meg se hallgattattam, mert… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Ágnes! Ágnes! Ágnes! Olyan szinten mellébeszél, hogy meg kell, hogy állítsam. Ez így nem 

megy, nem mehet tovább. Hát értse már meg a dolgok súlyát! Amikor nálam volt egy hónappal 

ezelőtt, pénteken, leültettem, azt mondtam, hogy új helyzet van, mert a testület feloszlatta 

magát. Az, hogy a Palócnapra szánt költségvetésben levő pénz, az most az új választásra kell-

e, vagy mire, erre én nem tudok most magának válaszolni. Egyszerűen azt értse már meg, ha 

egyik oldalról azt mondjuk itt mindenkinek, hogy nincs pénzünk erre se, meg arra se, mert 

nekiment a falnak a költségvetés, akkor nekem ne jöjjön ide úgy 600.000.-Ft-os futóverseny 

megrendezésével, hogy amikor idejöttek a szervezőjével, akkor mondtam, hogy ezek a 

költségek magasak. Ezen semmi változtatás nélkül így betolta nekem úgy, hogy ott se voltam. 

Hát ez 600.000.-Ft. Egyszerűen nem látom, hogy 2.000.000.-Ft-ból ezt úgy le tudja vezényelni 

segítők nélkül, úgy, hogy közben nekünk egy választást meg kell szervezni, gyakorlatilag 2 

hónap áll rendelkezésre az előkészületekre. Nem látom biztosítottnak a dolgot, és én nem 

akarom, nem akarom, hogy a településünk ennek kárát szenvedje, így is épp elég már a zűrzavar 

a településünk körül. Jó? 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:       

Polgármester úr! Azt az utasítást adta, és ne felejtse el, innentől fogva, felhozta a parádi hegyi 

futóversenyt, ami speciális parádi kezdeményezés lett volna, Dr. Nagy úrral itt voltam… 

 

Mudriczki József polgármester: 

De ez, amikor beszéltünk, ez még a föloszlatás előtt volt jóval. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:  

…és azt mondta… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Akkor is azt mondtam, hogy megrendezhető, de ennyi költségből én nem gondolnám, hogy a 

testület rábólint, vagy a település elfogadja. Ezt így mondtam. És ez változtatás nélkül került 

ide. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

És utána azt is mondta…és azt mondta polgármester úr, hogy : Ági! 0 Ft-od van,… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Nem mondtam, hogy 0 Ft-om van, azt mondtam, hogy 2.000.000.-Ft van a költségvetésben. 

Ágnes, ezt maga is tudja nagyon jól, és a költségvetést ismeri.  
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Dr. Antal Árpád képviselő: 

Jelentkezek már itt legalább 15 vagy 20 perce, és nem kapom meg a szót.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó, hát ha más beszél, akkor nem kaphat szót. Hogyha…ha a sorrendet tartjuk, akkor öné a szó, 

tessék. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Köszönöm szépen. Én hallgatom, hallgatom, és nem értem. Az előadó be se számolt még 

teljesen, a polgármester közbevágott. Először azt mondta neki, hogy csúsztat, mert a levelet 

innen elküldték. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Éva, mutassa meg azt a postakönyvet… 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Mindannyian tudjuk, hogy a levelet kézhez kell megkapni, és nem elküldeni. Ne nevessenek 

már! Hát ha a levelet elküldték, elküldték és nem kapta meg, akkor a postához kell menni egy 

tértivevényért. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Tudja, mit mondott az előbb? Tudja, mit mondott az előbb? 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Azt mondtam, hogy a kézhezvétel számít.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Aztán aki nem veszi át a levelet?  

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Még nem fejeztem be. És még nem fejeztem be.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Nekem ne jöjjön azzal, hogy nem kapott meghívót! 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

A második, a polgármester közbevágott, még nem fejezte be, amit mondani akart, és már 

közölte a negatív véleményét. Már közölte. Én azt gondolom, asszonyom, hogy itt, akik többen 

összegyűltek, azok önt keresztre akarják feszíteni, szégyenpadra akarják ültetni. Erről szól ez a 

történet. Erről szólt eddig, mert… 

 

Berkes Elemér Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

Kérem, ne haragudjon, a cigányok nevében ezt visszautasítom. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Ne utasítson vissza semmit! 

 

Berkes Elemér Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  

Ügyvéd úr, ezt most már nem, ez már durva!    
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Dr. Antal Árpád képviselő: 

Ez a durva, amit Önök kezdenek, és csinálnak. Eddig még támogató mondatot nem talált, nem 

tudjuk, hogy… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Ne legyen parttalan, képviselő úré a szó, utána. Tessék! Antal képviselő úr, tessék! 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Köszönöm! Tehát akkor megismétlem, amit mondtam. Asszonyom, önt azért hívták ma ide, 

hogy szégyenpadra ültessék, és azért jöttek ide többen, hogy keresztre feszítsék. Erről szól a 

történet, én hallgatom, és mást nem hallok. Az elmúlt időben nem tudom, hogy kapott-e több 

segítséget, vagy sok segítséget, azon kívül, hogy adott esetben ugye az irodából ki lett küldve. 

Természetesen csak kritikát kapott megállás nélkül. Tehát ebből tényleg nem lesz Palócnap.  

 

Szakács József: 

Itt egy a probléma, hogy ön körülbelül 3. hónapja van itt, igaz? 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Még nem, de mondjuk. 

 

Szakács József: 

Körülbelül olyan félmillió Ft-ot megkapott eddig a munkájáért. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

190.500.-pontosan a bruttó. 

 

Szakács József: 

Igen. Tehát körülbelül 3 hónap, körülbelül amit eddig végzett, az körülbelül olyan félmillió Ft, 

igaz?  

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

380.000.-. 

 

Szakács József: 

Így van. Na, tehát amit eddig körülbelül ön végzett, azt eddig olyan társadalmi munkában 

végeztettünk el. Körülbelül, ahogy én kiveszem, lehet, hogy 300.000.-Ft-tal túl van fizetve. Na, 

most egy szervezőbizottság, azt önnek kell a saját pénzéből valahogy állni, hogy akik maga 

mellé állnak, igaz? Azért kapok én pénzt, nem azért kapok, hogy itten kijelölök egy 

szervezőbizottságot, hogy az ingyen dolgozik, én meg fölveszem a pénzt. Valahogy így 

működik szerintem, nem? Nem így működik, hogy legyen szervezőbizottság, a Palócbokréta, 

gyerekek, csináljátok, én meg felveszem a pénzt! Ebből önnek rá kell szánni valamit, igaz?  

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:   

Nem. 

 

Szakács József: 

Én azt is mondtam a Pénzügyi Bizottsági ülésen, hogy önnek itt jelenléti ívet kéne vezetni, és 

nem lenne vita, hogy hol van, meg naplót kéne, munkanaplót vezetni, hogy mit csinált a faluban, 

igaz? Tehát minden napról írni, hogy itt voltam, nem voltam, hol voltam. Tehát azért mondom, 

egyszerűen az a probléma, hogy a többiek kicsit azért is, mint az előbb volt, hogy levettük az 
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1. napirendi pontról, igaz, hogy a civil szervezetek, hogy lesznek támogatva. Itt már egy gól, 

öngól volt, mert azt meg, ha azt se tudom, hogy mi lesz, igaz, akkor most hogy álljak oda, nem? 

Tehát itt önnek az is egy kontra volt, hogy ez az 1. napirendi pont nem lett megvalósítva. A 

másik az, hogy valamikor töredékéért csinálták ezt a munkát, és öntől ezt elvárják, hogy 

egyedül csinálja, és akkor szervezze meg a szervezőbizottságot, hogy te leszel mellém, hogy 

csináljuk, mint csináljuk, mit kapsz érte, hogy hogy vagy, vagy mint vagy. Na, most amit ön 

mond, hogy 500.000.- a színpad, meg egyebek, tűzijáték nem tudom, mennyi, zenekar nem 

tudom, mennyi, nem tudom, hány emberre kell főzni, meg egyebek. Tehát ez jó lett volna, ha 

önnek megvan, már egy hete elküldte volna mindenkinek, a képviselőknek. Ezt nem most kéne 

felolvasni, hanem 11-én elküldhette volna, és akkor már mindenki tudja ezt az adatot, nem? És 

akkor már ezzel előbbre vagyunk. Vagy akár most olvassa fel. Olvassa fel, hogy ez a 

2.000.000.-Ft-ban mi van benne! Eddig úgy beszélt, mint egy miniszterelnök, hogy el mondtam 

a semmit, csak szervezünk, meg csináljuk, meg nem csináljuk. Tehát valami konkrétat 

szeretnénk, ha lehet, programról. Ma kérdeztem az iskolaigazgatót a futással kapcsolatban, mert 

Pénzügyi Bizottság, kerek 600.000,- Ft. Kérdeztem az iskolában, volt-e felmérés, hogy ki fut 

ezért? Nem tudom, hogy a PAKSZ-nál volt-e, vagy hol volt, de először ezt úgy szokták csinálni, 

hogy mondjuk az iskola meg a fiatalok szervezünk, vagy kifutunk esetleg Sándorrétre a kúthoz. 

Ott mindenki kap egy nyalókát, vagy mit tudom én, mit, nem az, hogy kiszaladunk 

a…marathont szaladunk. Lehet, hogy innen, ha fölmentek, lehet, hogy öten vagytok szaladni, 

és az 600.000,- Ft-ba kerül, nem? Tehát valahogy kisebb mértékkel kell kezdeni, meg jobban 

meg kell szervezni az egészet, nem? Az iskolába elmegyek, ilyet szeretnénk csinálni, gyerekek, 

most kifutunk a Sándorrétig, a Csevice kútig, mit tudom én, míg, utána meg a fiatalok és akkor 

ott lesz egy majális szerűség, vagy valami, megpihenünk, visszajövünk, nem az, hogy kifutunk 

a Mátrába 600.000-ért, meg póló. Hát, az majd egy, lehet, hogy 5 év múlva kerül arra sor. Tehát 

megint itt valami szervezettség hiánya, vagy nem tudom, mi van, tapasztalat hiánya, amit itt 

már emlegettek régen, hogy kicsit úgy nagyon nyers ez a program. Köszönöm szépen!   

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Én is köszönöm szépen, hogy meg tetszett szólaltatni, és nagyon sok mindent hallottam, és 

nagyon sok mindenre tudnék levélben is igazolást mondani önnek. Példának okáért, hogy az 

iskolával milyen kapcsolatot kerestem. Itt van az Angéla, igazgatóasszonynak írt levelem.  

 

Szakács József: 

10 perccel ezelőtt beszéltem Angélával a futásról, semmit nem tud. 10 perccel ezelőtt. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:   

Nem a futásról.  

 

Szakács József: 

Azért mondom. Ok. Jól van. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Nem a futásról. 

 

Hegedűs József: 

Nem biztos, hogy egy iskola fut, hát lehet, hogy te meg én! 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

De ha mindannyian futunk, akkor biztos, hogy ebből is újsághír lehetne. Pozitív irányú újsághír 

is lehetne, ha mindannyian futnánk. 
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Sárosné Csortos Klaudia: 

Olimpiát rendezünk, vagy Palócnapot?  

 

Csortos Béláné: 

Parlamentárisan. Szót kérnék.  

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Válaszolhatok, Ria? Bocsáss meg! 

 

Csortos Béláné: 

Nyugodtan.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Na, de gyorsan, gyorsan, mert így tényleg nagyon hosszú lesz! 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:  

Lehet előttem is, bocsáss meg, hogyha úgy gondolod, előttem is! Igen, én csak annyit szeretnék 

mondani, hogy én itt a legnagyobb problémát abban látom, és ne tessék haragudni, hogy nem 

tudom a keresztnevét, Szakács úr? 

 

Szakács József: 

Igen. 

 

Mudriczki József polgármester: 

József. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

József. A legnagyobb problémát én igazából abban látom, hogy itt a rendezvényt, tehát mint 

programot is lehet csinálni, és mondani, és kitalálni is, ha nincsenek hozzá helyiek. Tehát meg 

lehet csinálni egy rendezvényt úgy is, hogy külsők jönnek ide segíteni. De az soha nem parádi.   

Tehát hogyha itt egy 30 éves Palócnapról beszélünk, és ne a kiüresített Palócnapról, hanem egy 

tartalommal jól megtelt Palócnapról, ez most nem volna szabad, hogy itt kérdés legyen. De én 

akkor csak annyit kérdezek, hogy mért kaptam azt polgármester úrtól mindig, hogy nem jön 

senki segíteni? 

 

Mudriczki József polgármester: 

Mert ez az igazság.  

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Nem lesz itt senki. Akkor… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Kedves Ágnes! Megvonva a szót, hadd mondjam el utoljára, hogy… 

 

Széll Péter: 

Én jövök segíteni.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó lesz. 
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Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Köszönöm szépen. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Azt sikerült elintézni, hogy ugye a civilek nem vesznek részt a munkában, ezt velem közlik, én 

közlöm magával. Azt is sikerült elintézni, hogy nem lesz vadásznap együtt a Palócnappal, mert 

azt mondta, hogy külön kell választani a rendezvényt. A vadászok elvitték a vadásznapot 

Bélapátfalvára. Ezt is elveszítettük. Így nem lehet csinálni. Kompromisszumokkal lehet 

nekifogni valaminek, de azt, hogy éket verünk mindenhova befelé, azzal csak ezt érjük el, hogy 

nem lesz olyan rendezvényünk, amire mi büszkék lehetünk, hanem majd rajtunk nevet a fél 

megye, hogy egy ilyen Palócnapi programmal mi ki merünk állni úgy, hogy előtte azért voltak 

színvonalas rendezvényeink. Én úgy gondolom, és ez nagyon szubjektív, hogyha valaki azt 

mondja, hogy ezek kiüresített programok voltak. Igen, próbáltunk alacsony költségvetésből, a 

magunk erejéből, a mi dolgozóinkkal, a mi segítőinkkel szervezkedni, erre futotta, de azt látom, 

hogy maga azért a pénzért még kevesebbet tudott produkálni eddig. Tehát én ezt látom most, 

és én felelősnek érzem magam polgármesterként a település hírnevéért, meg az itt élőknek a 

hírnevéért, hogy nehogy egy ilyen programmal ki merjünk jönni, mert nem is tudom, hogy lesz 

ebből valami. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:  

Polgármester úr, elmondhatom Szakács úrnak akkor, hogy így a program részleteiből egy kicsit: 

 

Szakács József: 

Igen. 2.000.000.-Ft-ból mi jön ki? 

 

Mudriczki József polgármester: 

Igen. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:  

Jó. Akkor most mondom. Fejből is tudom, de egy kicsit talán még az időpontokban is.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó, akkor addig Szincsák Ferenc… 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:  

Tehát azt mondja, hogy július… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Bocsánat… 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Jó. 

 

Szincsák Ferenc: 

Én azt szeretném öntől kérdezni, hogy ugye, polgármester úrral egyeztettek, hogy azt mondta 

ön, hogy vállalja a Palócnapot. Tehát egyedül nekimegy ennek a feladatnak, ugye? Nem itteni, 

nem ismeri a helyi szokásokat, meg a helyi dolgokat, tehát lehet, hogy kevés ismerettel 

rendelkezik. Én azt kérdem öntől, hogy akkor miért nem azt mondta, nem most bizottság, 

hanem azt mondta volna a polgármester úrnak, hogy neki van egy olyan kérése önnek, feléje, 
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hogy ön irányít, és maga mellé kell X ember, és akkor így nekimegyek ennek. Nem most már 

itt, még még ezelőtt kellett volna így elvállalni.  

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Mindig erről beszéltünk.  

 

Szincsák Ferenc: 

Én nem tudom, mert én nem voltam ott. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Én erről mindig beszéltem. 

 

Szincsák Ferenc: 

Köszönöm szépen, én csak ennyit akartam mondani. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:  

Ha a video anyagokat, vagy a hanganyagokat visszanézik, akkor én mindig azt mondtam, hogy 

közösség. Tehát én nem egyedül gondoltam. Igen, én vagyok a koordinátor, mert én vállaltam 

fel ezt a feladatot, de nem egyedül akartam megcsinálni, tehát ezt nem tudom, hogy ki gondolhat 

ilyet. 

 

Szincsák Ferenc: 

Hát, akkor azt kellett volna mondani, hogy elnézést, ezt egyedül én nem bírom, nekem kell 

mellém X ember.   

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

De én, bocsásson meg, én a megbízási szerződést közösségszervezésre, rendezvényszervezésre 

kötöttem a polgármester úrral. Ebben benne van a Palócnap is, egyértelmű. Ami pedig azért 

rendkívüli, mert maga a rendezvény nagysága. Nagysága, tehát ez nem hogy kimenjen hírlapba, 

vagy bárhová, mert bármelyik közművelődési szakembert simán megmosolyogtatja, hogy hogy 

képzelte Parád azt, hogy egyedül én szervezem meg ezt a történetet, mikor minden 

közművelődési szakember, kultúros tudja, hogy ezt egyedül nem, csak helyiekkel lehet 

megvalósítani. Most mondom, másodszor, hogy eljött annak a pillanata, amikor a program 

összeállítás, és most hadd válaszoljak majd Szakács úrnak is, amikor szükség van a civil 

szervezetekre, a civil szervezeti meghívásokra, a szállásadók meghívásaira, az önkormányzat 

konyhásainak a segítségére, és mindenkire, aki eddig benne dolgozott. Tehát ez nem egyedüli 

feladat. Tehát ezt, ne tessék haragudni, nekem 190.000-ért? Ezt, ha egy rendezvényszervezőnek 

a honlapjára fel tetszik menni, és meg tetszik nézni, hogy mennyiért dolgoznak óradíjban, akkor 

meg tetszik látni, hogy milyen összegek…Én tudom, és én bocsánatot kérek,…. 

 

Szakács József: 

…..hanem ezt a júliusi……? 500.000.-Ft. Na, most az a probléma, hogy ön pénzért csinálja, 

akkor mondjuk a szervezők… 

 

Lakosság: 

Ingyen csinálták.   

 

Szakács József: 

Valakit bevon szervezőnek, azt mondja, nem zavar, én is kérek akkor 100.000.-Ft-ot. És akkor 

adjunk még 300.000.-Ft-ot, és akkor összeáll egy négyes csapat, jó?     
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Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Nagyon örülök… 

 

Szakács József: 

Mert ön pénzért csinálja, a másik meg ingyen csinálja, és ez jól van? Ez jól van így? 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Tessék idefigyelni! Nem! 

 

Szakács József: 

Nem? Hát akkor? 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Tessék idefigyelni! Ez mindig úgy működött, hogy ilyen nagy rendezvényt… 

 

Szakács József: 

Mindenki ingyen csinálta. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Igen, igen, igen, és én ezt megköszöntem Riának, amikor ott volt a polgármester úrnál, mert 

Riát, Magdikát régóta ismerem, és tudom, hogy mit dolgoztak. Ők valószínűleg tudják, miről 

beszélek. Tehát itt helyiek nélkül egyetlenegy rendezvény sem tud szuper lenni, sikerre menni. 

Azért, mert ehhez kellenek helyiek is. Igen, kellett, kell olyan hozzá, hogy valaki társadalmi 

munkában is hozzátegyen, és ezt máshol úgy szokták megtenni, biztos itt is megtették, nem 

tudom, hogy összehívja a polgármester úr ezt a szervező bizottságot, a segítőket, és valamilyen 

szinten megköszöni. Vagy egy kis tárgyi ajándékkal, vagy egy vacsorával.  

 

Szakács József: 

…azt nem érti, hogy ön ezért a Palócnapért körülbelül 500.000.-Ft-ot kap, más meg társadalmi 

munkában. Most ha kiszámoljuk, hogy júliusig körülbelül ezek a programok jönnek, meg 

közben vannak valamilyen kis rendezvények, körülbelül, ha megszámolja, hogy júliusig 

mennyit kap, 500.000.-Ft mondjuk rámegy arra, hogyha ön megszervezi a palócnapot. 

500.000.-Ft lesz. Ne csak egy-egy hónapot számoljon, mert lehet, hogy májusban most nem 

csinál mást, csak ezt csinálja, igaz? Parádot. Tehát azért mondom, ön 500.000.-Ft-ot kap, a 

másik meg vállalja ingyen, társadalmi munkában. Vagy ön is társadalmi munkában csinálja, és 

akkor vállalják a többiek is a segítséget,… 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Ez soha nem volt egy társadalmi munka, az összefogás.  

 

Szakács József: 

Most az a probléma, hogy valaki nagy pénzt vett fel, a másik meg ingyen csinálja, igaz? Ez így 

nem működik. Ez így nem működik. Ez sosem működött így.      

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Szakács úr! Ha azt gondolja, hogy ez a pénzről szól, akkor én nagyon, én már most nagyon 

szégyellem magam, ha azt gondolja, hogy a Palócnap a pénzről kell, hogy szóljon. Én nagyon 

szégyellem magam verpelétiként, tisztelt parádiak, ha a Palócnap a helyieknek, vagy az én 

pénzemről szól, akkor én nagyon szégyellem magamat most, és nem kérek belőle. Itt van az 

anyag, tudnak belőle dolgozni, fogok segíteni, de köszönöm szépen, én ebből nem kérek. Én 
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dolgoztam nem ennyit. Talán Ria tudja, mert Ria kijelentette nekem, Ria, mondd meg őszintén 

a szemembe, azt mondtad, bármikor nagyon szívesen segítesz, de a szervezést nem vállalod. 

Így volt, vagy nem így volt? Polgármester úr, Ria, és én a polgármester irodájában ezt beszéltük.  

 

Csortos Béláné: 

Ágika! Az a mondat úgy szólt, bocsánatot kérek, te is ott voltál, képviselő úr, hogy a 2016-os 

Palócnapban nem kívánok, így hangzott el. Pityu, neked is meg kell erősíteni. Azokhoz, akikhez 

tartozom, mert én tagja vagyok a parádi hagyományőrző egyesületnek, azoknak segítem a 

munkáját. Ennyit mondtam. Nem akarok kiselőadást tartani, mert már sokszor, sok sértés ért, 

és én, aki 30 évig elhoztam nem olyan mind itt van, ezek a kincsek itt vannak. Itt vannak minden 

évnek pontosan a programjai, mióta vettük, itt vannak a hátuljában a szponzorok. Ha kinyitjuk, 

tudjuk, hogy itt kik voltak, mik voltak, és az előző alkalommal is elmondtam, hogy azok az 

emberek velem együtt úgy tették, hogy szívügyüknek tekintették. Tehát én semmilyen olyan 

ígéretet nem tettem arra vonatkozólag, mert előzőleg közöltem. Az igazi ok ott kezdődött, 

amikor a képviselő-testületen belül elhangzott az a mondat, hogy kiüresedett. A PAKSZ-osok, 

a fiatalok végig végezték a játékot. Soha nem volt még ennyi fiatal, aki az út mellett segített 

volna, aki táblákat készített, aki lelkesen együtt dolgozott velünk. És miután itt több képviselő 

részéről elhangzott ez a bizonyos mondat, úgy beült az emberek lelkébe, hogy akik önzetlenül 

tették a dolgukat, úgy gondolták, hogy ha ennyi megbecsülés jár érte, hát akkor a továbbiakban 

miért szaladjunk. A Szakács Zalán képviselő úr 200-szor írta le, bántani akart ő engem 

szerintem éppen amiatt, hogy talán sok volt az, amit én önzetlenül tettem, legutoljára én már 

ugye 5.000.000.-Ft-ot kerestem. Úgy utálom kimondani ezt a szót, hogy bruttó 59.900.-Ft-ot 

kaptam, vagyis nettóban 32.000 valamennyit. Azért én mentem, szaladtam, 9 faluban 

szervezkedtem. Hát mégis az én férjem fizetése, meg a sajátomé nem volt olyan hatalmas 

összeg, hogy a benzinre, én Szolnokra is elutaztam Benke Laci bácsiért, szívügyemnek 

tekintettem. A legnagyobb baj ott kezdődött, hogy a testületnek össze kellett volna, és ezt 

vállaltam a sort, amit leírtam a munkádra vonatkozólag. Ágika, ilyet nem lehet kiadni. Ha 

valamit nyilvánosság elé teszünk, abban nem lehet ilyen szervezetlen dolog.     

  

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

De Ria! Ez nyers. 

 

Csortos Béláné: 

Bocsáss meg, de ennek az a címe, hogy a 30. Palócnap programja. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:  

De ezek nyersek, mert Ria, itt van a március 11-én,… 

 

Csortos Béláné: 

Jó. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

…a részletes.. 

 

Csortos Béláné: 

Majd ott fel fogod olvasni akkor, hogy mi van. Rövidre fogva, én az egészet úgy látom, és 

azonnal befejezem a témát, hogy a testület ott vétette el a legnagyobb hibát, hogy nagyon jól 

tudtátok, akik itt vannak, azt kellett volna mondani, hogy, elmúlt alkalommal is említettem, 

történt, ami történt a választás hevében, de itt a településért fogjunk össze! Ha kiüresedett volt, 

hozzanak új ötleteket, támogatókat, hasonlóakat! És akkor a dolog rögtön simult volna. De 
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ellenségeskedés jött, firkálmányok utaztak, és egyre többen kezdtek el eltávolodni ettől a 

tisztességes ügytől. De Ágika! Akkor most mondd el végre, hogy mi lesz a 30. jubileumi 

Palócnap programja! Mert ugye, nem gondolod, hogy a futóverseny, az egyik legfontosabb 

része? Vagy a falvédő kiállítás? 

 

Berkes Elemér Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

Micsoda? Faj? 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:   

Ria! Tisztában vagyok vele… 

 

Csortos Béláné: 

Akkor olvasd már fel, hogy mi az! 

 

Hegedűs József: 

Fal, fal, fal.  

 

Csortos Béláné: 

Elemér! Falvédő kiállítás. Elemér! Van Kazáron egy hatalmas nagy malom, ahol össze vannak 

gyűjtve kézzel varrott falvédők. 

 

Berkes Elemér Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

Értem, értem. 

 

Csortos Béláné: 

Kézimunka, falvédő kiállítás, július 1-je, na.  

 

Berkes Elemér Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

Nem j, hanem ly.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Így van. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:   

Az ügyhöz egy kicsit közelebb kerültünk, de látom, hogy mindenki… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó, akkor csendesedjünk el, és akkor halljuk a programot! 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:     

Jó, köszönöm szépen! Az ügyhöz közelebb vagyunk, mert mindenkinek látom, hogy mosolyt 

csalt az arcára. Tehát amikor a…nekem nyilván, hogy a Palócnap a legfontosabb. De egy nagy 

rendezvénynek is lehetnek kísérő rendezvényei, akár előtte, akár utána. Ezek nem olyan 

fajsúlyúak, mint mondjuk a Palócnap, de egész hetes programot, turisztikai látványosságot 

nyújt a település. Tehát azért gondoltam erre, mert Bodonyból Fejes Kati néni felajánlotta, 

illetve az itteni kézimunkások felajánlották, Éva néni, Margitka néni. Bocsánat, még néha a 

nevekkel hadilábon állok, de mindenkinek föl van írva, akivel én kapcsolatban voltam, hogy ők 

szívesen segítenek ebben, hogy legyen kiállítás, falvédő kiállítás házi áldás néven. A parádi 

hegyi kör futóverseny, ezt csak én azért gondoltam, és adtuk le ezt az ajánlatot, majd a 

polgármester azt mondta, hogy: Ági, felejtsük el! Így visszavontam, nem mentem újabb 



35 
 

tárgyalásokat végezni, mert ez 100 főre szólt, hogy ez most 50 főre mennyi lenne. Nem kezdtem 

el tárgyalásokat, hogy 0 Ft legyen az önkormányzatnak, szponzorokat keresünk, mert… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Ágnes, meg kell, hogy állítsam. Az hangzott el tőlem, hogy 600.000.-Ft-ért ez a futóverseny 

nem valószínű, hogy kell akkor a településnek. A költségeket le kell redukálni, és 

megrendezhető. Ugyanúgy, mint ahogy a Blézer Attiláék megrendezik a tájfutó versenyt, annyi 

segítséggel, hogy asztalokat, meg padokat adunk nekik, és az is van legalább ekkora 

rendezvény, ilyen országos rendezvényt tartanak az Ilona völgyben. Jó? Tehát itt ez hangzott el 

részemről. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:   

Polgármester úr elmondta, igen, igen, elmondta azt is, hogy Ági, húzz vissza, további 

tárgyalásokat nem folytattam. Szerintem… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Akkor miért van itt? 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:    

Bocsássatok meg, csak hogy muszáj, hogy elmondjam, mert én azt gondolom, hogy Parád azon 

túl, hogy nagyon sok értékkel rendelkezik, egy ilyen rendezvény is, ami mondjuk, felmenőben 

van országos szinten hegyi futók, és ennek telepe Parád, ez Parádból nőne ki. Nem Parádra 

jönnének, és Parád csak megjelenik, hanem innen nőne ki. De vegyük el, vegyük félre, mert 

ugye július elseje és másodikát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudjuk megcsinálni, 

mert nehogy kampánycsendet sértsünk, vagy bármi mást, tehát az 1-2-a ahhoz képest, ami most 

ott van előttetek, amit kértem, hogy tárgyaljunk át, ez így nem aktuális. Tehát július elseje és 

július másodika nem aktuális. Menjünk tovább a 8-ra és 9-re. A 8-a, ugye, én azt kaptam 

polgármester úrtól, hogy ez egy olyan nap szokott lenni, amikor a parádiak, akik elköltöztek 

Parádról, hazajönnek, beszélgetnek, jól…egy kicsit ráhangolódunk a következő napi 

ünnepségre, ez nagyon fontos. Ezért azt gondoltam, igen, akkor legyen. A következő, ahogy én 

ezt gondoltam: Hazajáró vendégváró örömtalálkozás, tehát adtam neki egy nevet. Ha nem 

tetszik, ezt is lehet változtatni, mert minden nyers, és minden csak tervezet. Itt arra gondoltam, 

hogy polgármester úr a már megválasztott, vagy akit majd a szervező bizottság úgy gondol, 

köszöntse a Parádra hazajövőket, hogy érezzék, hogy fontosak Parád számára, és hogy ezt egy 

kicsit még ünnepélyesebbé tegyük, egy nógrádsipeki Uram Istvánné, aki egy nagyon jó palóc 

tájról való mesemondó, palóc gálákon meg szokott jelenni. Nagyon ügyes, jó ízesen mondjon 

egy ilyen kis mesét, mert hogy Mátra alján, falu szélén lakik az én öreg néném, és Parád is 

Mátra. Illetve legyen egy kis koncert, és ebben, meghallottam, hogy polgármester úr hozzám 

irányította a Boros Tibit Óhutáról, akinek az volt az elképzelése, hogy legyen egy rock, majd a 

PAKSZ-osokkal beszélve, ez nem idevaló, ezért abban még lehet, hogy a Mátrix és egy 

budapesti zenekar van. Viszont Kovács Nóra, nem tudom, hogy Kovács Nóri kinek mit mond, 

ő egy nagyon híres, most már egyre híresebb népdalénekes, a Motiva zenekarral együtt szokott 

koncertezni, fellépni, illetőleg van egy népi zenekara is. Maczkó Mária magyar örökség díjas 

népdalpedagógus, népdalénekes tanítványa, és a Maczkó Mária jönne, mint húzós fellépő a 

Palócnapon, ez pedig az ő tanítványa. Tehát az ő tanítványa lépne föl szólókoncerttel 8-án, majd 

9-én pedig az ő tanára, Maczkó Mária. Tehát nekem ez a 8-a.  

 

Szakács József: 

Ez hol lenne? 
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Asztalos Dezsőné közművelődési referens:      

Tessék? 

 

Szakács József: 

Helyszín? 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Freskó. Freskó és színpada. Polgármester úr azt mondta, hogy ez ott szokott lenni, akkor én azt 

gondoltam, hogy ez ott legyen. És akkor a 9-e. A 9-e programjában pedig én arra gondoltam, 

és polgármester úr meg tud engem erősíteni… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Elnézést, hadd szóljak közbe megint! 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:  

Tessék csak! 

 

Mudriczki József polgármester: 

Mert most ilyen rossz napunk van, úgy látom,… 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Jó, nem baj, arról szól. 

 

Mudriczki József polgármester: 

…hogy mindig közbe kell szólni. Csak jelzem, hogy szerintem ami most elhangzott, az egy 

nagyon szép és tartalmas program, de amiről mi beszéltünk, az egy nyár esti örömzene a Freskó 

teraszán, ahol hazaérkező emberek talán tudnak táncolni, beszélgetni. Én azt érzem, hogy ez a 

mesemondó, és… 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:   

Kovács Nóri.  

 

Mudriczki József polgármester: 

…Kovács Nóri, ez nem olyan súlyú előadó, akire sokan elmennének a Freskó étterembe este. 

Csak jelzem, jó? 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:  

Polgármester úr. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Tehát tőlem ez hangzott el, hogy inkább egy örömzene egy zenekarral ott a teraszon, ott az jó 

szokott lenni,… 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:  

Party, szalonzenekarok. Polgármester úr! Arról beszélek, hogy a szervezőbizottsággal én 

hideget-meleget kapok, és én szolgálok önöknek. 

 

Mudriczki József polgármester: 

De milyen szervezőbizottság, Ágnes? Akkor most már öntsünk tiszta vizet a pohárba! Ki a 

szervezőbizottság?  
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Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

A szervezőbizottság… 

 

Mudriczki József polgármester: 

De most elhangzott, már megint az van, ami pénteken volt, hogy láttam a videót. Ki a 

szervezőbizottság? Mert énvelem ennyi egyeztetés nem volt az ügyben. Ki a szervezőbizottság, 

halljam már, hogy én is tudjam! 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Nincs. Polgármester úr… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Hát most mondta, hogy van, hogy a szerző… 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Nincs. Nincs. Erre volt most javaslatom.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó. Erre majd akkor vissza lehet térni. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Erre volt most javaslatom. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Akkor figyeljen arra, amit, nagyon kérem, amit mond, mert ez ellentmondásos! 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:  

Tehát én ezt a javaslatot tettem, hogy én nem tudom, tehát én nem tudok mindenkinek 

megfelelni, én nem tudom mindenki igényét. Itt most mondják nekem a fiatalok, hogy rockot 

szeretnének, mondja ön, hogy szalonzenekart. Mondják azt, hogy egy hagyományőrző, akkor 

legyen hagyományőrző népdal. Tehát én erre, ebben kérek segítséget. Bízzanak meg olyan 

embereket, akik nekem ezt a munkát segítik, és utána ennek a szervezőbizottságnak fogadják 

el a véleményét! Amikor pontot tettünk, és ez volt a március 11, április 11-i kérésem, hogy 

akkor kerül minden véglegesítésre, amikor ennek a végére pontot tudunk tenni. Most beszélünk 

róla.  

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Hát, akkor in medias res. A dolgok közepébe vágva. Kollegina! Ön úgy van ezzel a programmal 

szerintem, mint a cigány love, hogy nem vak, hanem bátor. De nagyon, megmondom őszintén.   

 

Lakosság: 

Nem jó kifejezés. Vakmerő! 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Köszönöm! Köszönöm. 

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Hát, az az igazság, hogy április 30-án egy nyers dologról beszélni egy kicsit késő van. Aztán 

elhangzott itt, hogy ez egy egyhetes program. Most ugye kiesett az elseje meg a másodika, mert 

harmadikán választunk. Július 8-9-10…10-e nincs is itt. Az hogy egy hét? Kérdezem én. Aztán, 



38 
 

nézegetem itt a lapokat, vannak rajta érdekes dolgok. Hát ez a marathon, ez ugye most már 

lefutott, mert éppen Magdival megbeszéltük, hogy 600.000-ért én is körbeszaladom a falut egy 

hét alatt, mert naponta megteszek másfél kilométert, és megvan a kismarathon. Hát jó órabér 

lesz, nem? Akkor beszéltünk itt arról, hogy ez a Parádról elszármazottak találkozója. Hát én 

úgy gondolom, hogy hazajön vagy 40 ember, beültetjük Kívés Bandihoz, esznek-isznak, mi 

meg elmegyünk, és nézzük. Ez a jubileumi Palócnap egyik kiemelt programja. Kollegina! Ha 

ön vette a bátorságot, hogy egyedül aláírt egy munkaszerződést, amiben az volt, hogy vállalja 

a Palócnap szervezését, és lebonyolítását, meg szerez hozzá szponzort, ír pályázatot, és még 

nagyon sok egyebet felvállalt, akkor még mindig csak azt tudom mondani, hogy elég bátor. Én 

nem írtam volna alá az ön helyében, pedig egy pár éves, évtizedes tapasztalat van a hátam 

mögött, meg végzettség is. Meg a palóc nép szeretete is. És tisztában vagyok, mert én nem 

olyan régen, csak 36 éve lakom itt Parádon, és nem olyan régen kaptam egy olyan dicséretet, 

amit régen. Azt mondtam, hogy én Parádon még talán mindig gyüttmentnek számítok, és akkor 

azt mondta valaki, a drága jó Palócbokréta Hagyományőrző Egyesületből, aminek ugyancsak 

tagja vagyok, hogy: Mari! Te már parádi vagy! És én ezt büszkén…és én erre nagyon-nagyon 

büszke vagyok. Most már nagyon büszke vagyok. Eddig is szerettem Parádot, meg is csináltam 

a munkát, és amit István felolvasott, alpolgármester úr, azt én aláírtam. Aláírtam, nem akarom 

Zalán képviselő urat idézni, de ahogy ő szokta, bezárom a szavaimat, hogy: Quod dixi, dixi; 

Quod scripsi, scripsi. Amit mondtam, megmondtam, amit írtam, megírtam.   

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:   

Kedves Marika néni! Nagyon örülök, hogy a hozzászólásával is segítette a munkámat.  

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Igazán? 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Igen, de az elején úgy tűnt, hogy csak ismételtük azt, ami végül is nem kerül megrendezésre. 

És még nem beszéltünk a július 9-ről. A július 9-e szintén úgy zajlik, hogy van egy tartalmi 

váza, illetve vannak kísérő programjai. A tartalmi vázát, mert parádi palóc hagyományőrzők, 

és ráadásul 30. jubileum is, ezért azt gondoltam, hogy önökről kell, hogy szóljon, illetve ha 

kevesek vagyunk, kell, hogy segítsenek palócföldről is. Sokan meg is tették, a Palóc Út 121 

tagja közül nem akarom mondani hánnyal van személyes e-mail kapcsolat, és telefonkapcsolat. 

Ezért azt szeretném mondani önöknek, hogy ez a nap a népdalról, a palócföldi népdalról, 

népzenéről, néptáncokról, népi gasztronómia ízeiről szól. Mégpedig kísérőprogramok lesznek 

a gasztronómiai ízek. Nem verseny formájában gondoltam, meghallgattam mások tanácsát, 

mert ha idejön egy idegen, nem versenyeztetni kell a Vanyarcit a legéndivel meg a 

nógrádsipekivel, meg a rimócival, hanem itt valójában ízeket kell kóstolni. Haluskát, lepényt, 

gancát, amit. Ezért, ezért akik most, és csak azt tudom mondani, hogy sajnos szerződéseket, 

engedélyeztetéseket, szóbeli megbeszéléseket folytattam, mert kötelezettségeket nem 

vállalhattam, tehát minden akkor derül majd ki, amikor konkrétan a felhívásra, a megbeszélésre 

én azt mondom, hogy ez most már biztos, és kérem a visszajelzést. Szóbeli visszajelzés van, 

írásbeli nyilván nincs, mert kötelezettség nélkül én sem mondhatok mást. Csak azt, hogy 

beszélek, de aláírni én nem írhatok, polgármester úr meg azt mondja, hogy ha ő a programot 

nem látja úgy, akkor nem ír alá, akkor most csak parttalan menetelés van, de nem jutottunk 

előbbre. Tehát akik jelentkeztek erre, Vanyarc, Legénd, és most annak a listáját, egy pillanat, 

mert a…ühüm…ezt majd mindjárt kikeresem, hogy hova írtam föl, hogy kik azok, akik 

települések visszajeleztek a főzőversenyre. Mert hogy a főzőverseny engedélyhez kötött. Vagy 

nem a főzőverseny, hanem a főzés, az engedélyhez kötött. Tehát a települések nyilván, hogy 

tartanak attól, amit mi szeretnénk, hogy gasztronómiai ízt, ízeket kóstoljanak, hogyha nincs egy 
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olyan vállalkozó, nincs egy olyan cég, aki segít nekik ebben. Gondolom, hogy ez eddig is így 

volt, de ha nem, akkor tessenek segíteni benne! A népdalkórusok, akik nálam úgy szerepelnek, 

hogy "Aranyfészek, aranymadár", az aranypávás kórusok vendégszereplései, azok, kikkel 

folytattam megbeszéléseket? Szentdomonkos már megszűntek, ez igaz. De a Sándor felhívott, 

és azt mondta, nekik van tánc. Bükkszenterzsébet, Mátraderecske, Sirok, Eger, Ostoros, Novaj, 

Terpes, Pétervására, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöstarján, Gyöngyöspata, Gyöngyös, Szűcsi, 

Visonta. Visonta most visszamondta, mert július 9-én már elmennek. Csécse, Bakta, Egercsehi, 

Kazár, és Vanyarc. Ez körülbelül egy olyan 150 fős csapat, akikkel azt szerettem volna 

megvalósítani, és a Bimbó Zolival azért folytattam megbeszéléseket, hogy ezer torokból szóljon 

itt olyan 3 dal, amit kértem Horváth Géza bácsit, hogy segítsenek benne, hogy mi legyen az a 

3 ének, ami egy kicsit pörgős, rövid, és még ki tudjuk küldeni a csoportoknak. Ezt követően, ez 

lenne 10 órától 12 óráig, tehát úgy, hogy népdal, néptánc, népzene. Hogy ne legyen unalmas, 

ezért egy kicsit pörgősebbé kell tenni, minden műfajban legyen 1-1 fellépő, és akkor azt úgy 

nem tudják megunni. Illetve délután, hagytam ebédidőt, mert ugye körülbelül, ami az én 

számításaim szerint, egy 150 főt kellene leétkeztetni. Ez sem egy könnyű feladat, mert ahhoz 

jó lenne, ugye, az önkormányzat konyhája, mert mint megtudtam, a Freskó az nincs, a 

Freskónak nincsen működési engedélye. Almásiné Eszes Judittal folytattam ez ügyben 

megbeszéléseket, de vannak megoldások rá, hogy ezt le tudjuk bonyolítani. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Csak jelzem megint, hogy az önkormányzat konyhájával ne számoljon, válsághelyzet van a 

konyhán, Tehát nincs szakácsunk, kölcsön szakáccsal tudjuk megoldani a főzésünket Recsk 

településről, úgyhogy ezzel ne számoljon, jó?  

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:  

Jó. Tehát akkor 150 főt, akkor mondom a következőt, Bíró Zsoltnál több ízben jártam. Volt 

olyan, amikor sikerült vele egyszer beszélnem, a mai napig, körülbelül 2 hete azt mondja, hogy 

még Mákos Melinda kolleganőjével, vagy üzlettársával még megbeszélés tárgya. Őtőle kértem 

támogatásként a…azt mondta, vagy az étkezés költségét, mert ő se tud talán annyi embert adni 

hozzá, vagy pedig az étkeztetés lebonyolítását, vagy a megfőzését kértem tőle. Tehát ez ügyben 

is folytattam már megbeszéléseket, de mondom, nem tudok mit mondani, mert Zsolt nem hívott 

vissza. És akkor a délutáni időpontban pedig, én azt gondoltam, hogy 12-től 2 óráig lenne egy 

ebédeltetés, és 12 órától 19 óráig gondoltam a "Betyárosan jó ünnepi gálaműsort" ünnepi 

gálaműsort, aminek fő fellépője Maczkó Mária magyar örökség díjas lenne. Ebben folytattam 

megbeszéléseket tánc ügyben Szabó Jánossal, a Nógráddal, ifjú Nógráddal és a Viganóval, 

Haluk Norbival, Pécs Imivel, aki árban talán kedvezőbb lenne, de szerintem erről sem itt 

kellene, hanem ezen a bizottságon belül, hogy akkor végül is ki legyen, mert mindegyik jó, csak 

árban az egyik drágább, a másik olcsóbb. Illetve népdalénekesek, és a népdalénekesekről szóló, 

példának okáért nagyon szépen énekel az Egercsehii pap, Pozsik Joachimné Rózsika néni, ő is 

elvállalta ezt a fellépést. Illetve mivel a tavalyi évekhez képest az ifjú Gelencsér Jani volt itt, és 

nem szeretném, hogy azok, akik hosszú éven keresztül dolgoztak úgy itt Parádnak, és talán a 

tavalyi évvel nem került kifizetésre bizonyos, nem tudom, rész, és mégis vállalták a lekísérést, 

tehát valamelyik zenekar vagy valamelyik néptáncegyüttesnek a lekísérését. Azt mondta, 

hogy…adott egy árajánlatot, azt hiszem, hogy 275.000.-Ft+ ÁFA, de ebben az évben a tánc, itt 

van Ria, meg tudom mutatni az e-mailt,… 

 

Csortos Béláné: 

Hát én el tudom képzelni, de bocsáss meg, 15.000.-Ft-ért ezt a Nógrád táncegyüttesből, a 

Viganóból megcsinálták tavaly, hát el vagyok ájulva. 
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Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Ria! Itt vannak az e-mailek, láthatod, én nem, itt vannak az árak, bocsássatok meg, e-mailen, ki 

is nyomtattam, tehát azért mondom, hogy ha most azt nézzük, hogy most 60.000-e egy 

szervezés, vagy pedig 150.000+ÁFA, akkor az idők elmennek mellettünk, és tényleg nagy 

pénzek vannak, és örüljünk, hogyha jó áron sikerül megkapni embereket. De ha te ebben tudsz 

nekem segíteni, 275 helyett most 15-ért jön, mikor ő azt mondta, hogy tavalyi évben nem lett 

igazából, tehát lekísérte a néptáncosokat, de ez nem volt az összegben, akkor az e-mail levélből 

láthatod, hogy én igazat beszélek-e vagy sem. Tehát én most benne vagyok egy helyzetben, 

szeretnék azoknak is lehetőséget adni, fellépési lehetőséget, akik itt voltak tavaly. Hogy árról 

mért beszélünk ennyiről…csak ennyiről tudok beszélni, amennyiről adott árajánlatot, tudok 

keresni még, akit elérek, mert tisztelt parádiak, szerettem volna Budai Ilonát, népdalénekest. 

Július 9-én Vésztőn van. Szerettem volna Berecz Andrást, nagyhírű szintén, ő Horvátországban 

van. Szerettem volna a Csík zenekart, és hogyha most…bocsánat, de nyugodtan mehet a 

hangrögzítésre és képanyaggal is, a Csík zenekar 1.300.000.-Ft-ért vállal koncertet, de kedves 

Marika néni, nekem 450-ért is eljönnek. Tehát hogy én most mennyi támogatást tudok szerezni 

a Palócnapokhoz, akkor nagyon gyorsan vonjunk, vonjunk ki egymásból. Tehát ez az én 

szakmaiságom, amit én is 9 évet a verpeléti művelődési házban dolgoztam, tessék elhinni, hogy 

vannak kapcsolataim, de én itt helyi dolgokat szerettem volna tovább éltetni, ehhez beemelni, 

vagy ebből az önök gondolatai szerint kihagyni, és ehhez kérek segítséget. Csak erről szól a 

történet, és nem, bocsánatot kérek, tehát én még mindig benne vagyok abban a bizonyos 

összegben, és nem az összegről szól nekem a parádi Palócnap, hanem a közösségről és az 

értékről. És ha bárki megint azt mondja, hogy ez mennyi pénz, akkor én szégyellem magam.  

 

Czimer Zsolt: 

Üdvözlök mindenkit! Aki nem ismerne, Czimer Zsolt vagyok. Egyetlenegy kérdésem lenne, 

hogy itt elhangzott, hogy az elmúlt évek Palócnapjai színvonaltalanok voltak. Nem tudtam, 

vagy nem tudom, hogy kik mondták ezt a feltevést, vagy kik mondták ki, vagy ezt a 

nyilatkozatot kik tették. Ha önnek segítség kell, akkor legyen szíves, keresse már meg azokat 

az embereket, akik ezt az elmúlt időszaki Palócnapokat színvonaltalannak tartották, és kérje fel, 

őket az ön segítségére.          

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Köszönöm szépen. Ott tartunk.  

 

Czimer Zsolt: 

És ha ott tartunk, akkor jelentkezzenek azok az emberek, akik színvonaltalannak tartották az 

eddigieket. Mert eddig amit öntől hallottam, mind nagyon szép, egy tény, kulturális 

hiányosságom, hogy Mackó Máriát nem ismerem, de inkább középhelyzetbe tenném magamat, 

de itt egy kicsit jobb oldalra tolódik a rendezvény. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:  

Hogy tetszik érteni? 

 

Czimer Zsolt: 

Vannak olyan felhangok ebben, hogy maradjunk abban, például a cigány kisebbségi 

önkormányzatról egy rohadt szó nem esett, és a fellépők is olyan irányban vannak, hogy legyen 

ez egy kicsit tágabb. Legyen ez egy kicsit tágabb. És ismételten kérném azokat, akik 

színvonaltalannak tartották az elmúlt években a Palócnapot, hogy álljanak a hölgy mellé, mert 

szegény elég kutya helyzetben van, és segítsék a munkáját! Hogy színvonalas legyen ez az 

utolsó, vagy 30., vagy nem tudom én, Palócnap! Köszönöm! 
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Szabóné Presovszki Mária: 

Kérdeznék még egy mondatot. Szabad? Elhangzott most a program, meghallgattuk. Arról volt 

szó, hogy ugye, a kiüresedett Palócnap. Testületi részéről jött Zsoltikám, jobb ha tudod. 

 

Czimer Zsolt: 

Jó, hát nem tudtam. 

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Most már tudod. Azért mondom, hogy töltsük meg új tartalommal. Kérdezem én, mi volt ebben 

eddig az új?   

 

Lakosság: 

Semmi. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Az egész.  

 

Lakosság: 

A futás. 

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Egyébként a másik véleményem meg az, hogy 1976 és 1993 között 17 évig nem volt Palócnap. 

Nem kibírunk egy évet nélküle?   

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Marika néni! Hadd válaszoljak!  

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Nem, nem, nem kell válaszolni.  

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Marika néni! De én szeretnék, mert én nem rosszindulattal jöttem ide, én, mondom, segíteni 

jöttem. Tetszik tudni, hogy mi az új benne? 

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Na? 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:   

Én azt gondolom, hogy ebben a 30. Palócnapban az van… 

 

Berkes Elemér Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

Hogy kihagyták a cigányságot. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:   

Elemér bácsi! Akkor Berkes úr, az elmúlt évben felléptek? 

 

Berkes Elemér Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

Igen, igen. Az elmúlt 30 évben mindig felléptünk, ott voltunk, sőt mondok magának valamit 

asszonyom. 
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Lakosság: 

No, no, abban azért… 

 

Berkes Elemér Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

Ahol voltak a sátorok, a cigányok voltak az első sátorban.  

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Tehát akkor a tavalyi Palócnapnak volt a palóc főzőversenye. 

 

Berkes Elemér Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

Igen, és ott a cigányok is főztek hagyományőrző cigány ételeket.  

 

Mudriczki József polgármester: 

A főzőverseny… 

 

Berkes Elemér Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

Mondom, a …… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Bocsánat, palócétel főző verseny nem volt, vadétel főző verseny az volt, palóc ételek 

bemutatója az volt. Tehát a 9 falu, 9 étel, stb. 

 

Csortos Béláné: 

Azt úgy hívtuk, hogy 9 falu 9 étke, amibe 3 Ft-ba nem került, mert a 9 település, a tiétek is, 

Verpelét is, meg a hozzá tartozók is hozták a trabant meg az utánfutóval a dolgokat. Körülbelül 

voltak itt 10 éven keresztül. Ennyi. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:      

Igen, így szeretnék egyébként ebben az évben is csinálni. De Marika néninek megint 

válaszolok, hogy mi ebben az új, ebben a Palócnapban?  

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Hát még eddig nem jöttünk rá. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Hát az, Marika néni, hogy ebben most nem megyei vadász hal és vadétel főzője van, hanem 

egy napban csak a Palócnap van.  

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Eddig 3 fő vonulata volt a Palócnapnak. A folklór elsősorban. Volt egy olyan vonulata, hogy 

mindenki megtalálja, tehát a fiatalok, az idősebbek a másfajta érdeklődést. És a 3. vonulata volt 

a vadásznap, amire az érdeklődők nagy százaléka, kimondottan ezért jött, és megnézte az összes 

többit. A három vonzotta egymást. Nem beszélve arról, hogy mivel támogattak meg bennünket. 

Hát arról jobb is nem beszélni. És azon dolgozni, hogy ne legyen vadásznap, hát ez nem volt 

szép. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:      

Ezen nem dolgoztam, Marika néni, …… 
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Szabóné Presovszki Mária: 

De én úgy hallottam, hogy elhangzott egy mondat, hogy két hetébe került drágám, önnek 

kollegina, hogy lebeszélje a vadászokat arról, hogy megjelenjenek. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Nem. Akkor ezt rosszul tetszett hallani, de hogyha hallani tetszett, és van korrektség, akkor 

tessék megmondani, hogy ki mondta, mert… 

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Nem adom ki az infót.  

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Jó. Akkor meg olyan, ne tessék haragudni, hogy mondott valamit, és nem tudom mihez kötni. 

Viszont én tudom azt, Marika néni, és a polgármester úr tudja, mert azt a levelet, amit én 

elküldtem a megyei vadászkamarának, jelesül Kovács István úrnak, azt a polgármester úr is 

látta, sőt azt is tudja, hogy kértem az ő segítségét, mert én úgy mentem oda a megyei 

vadászkamarához, Kovács István úrhoz, hogy már Bélapátfalva polgármestere megkereste a 

megyei vadászokat, és azután valami változások is lettek, mert én még Farkas László Mártonnal 

is felvettem a kapcsolatot, sőt Polonyi Györggyel is, sőt Valaczkai Erzsikével is, hogy segítsen 

nekem ebben, hogy itt maradjon. De hogy miért gondolta még egyszer, és mi az új ebben a 

Palócnapban, az, Marika néni, hogy az idei palócnap csak az önöké lenne. Tudom, hogy a 

megyei vadászok segítették a rendezvényt. Nem tudom, mennyi pénzzel, de most az a 

költségvetés, ami itt van, és ha ez elég, ez csak a palócról szól, és plusz egy idegenforgalmi 

attrakciót, vagy rendezvényt, látványosságot kívántam azzal adni Parádnak, hogy legyen még 

egy vadász is, ahová talán szállásadók is örülnek, hogy jönnek több…jönnek az egyik napon, 

jönnek a másnapon, megszállnak egyik napon, majd megszállnak a másik napon. Tehát ne 

tessék azt gondolni, hogy én ördögtől való vagyok, és azért akartam két külön napban, mert 

hogy nekem ez így tetszett! És ahhoz segítséget kértem egyébként a polgármester úrtól, lehet, 

hogy ő sem tehet róla, mert Polonyi Györggyel beszéltem, mondom, Valaczkai Erzsikével 

beszéltem, itt vannak a levelezéseim, meg tudom mutatni, Marika néni. De ha ők most így 

döntöttek, most is így gondolom, ha elmentek, nem tudok mit csinálni, jövőre biztos, hogy 

vissza fognak jönni, mert ettől szebb helyszínt és rendezvényt nem tudok elképzelni, mint 

Parád. 

 

Szabóné Presovszki Mária: 

És kollegina, addig itt akar ülni Parádon, jövő évig? 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Nem, Marika néni, ha azt tetszik mondani… 

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Már rég felálltam volna. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Hát, én nem az az ember vagyok, Marika néni. Nem abból, nem abból faragtak, hogy én egy 

feladat elől elszaladjak.  

 

Szakács Zalán képviselő: 

Ágnes! Bocsáss meg, ez már nem ide tartozik, ezt a parttalan vitát zárjuk le! Ez egyik oldalhoz 

méltatlan, másik oldalhoz sértő.  
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Mudriczki József polgármester: 

Jó, akkor én is azt gondolom, hogy egy kis adok-kapok kezdett kialakulni, de az biztos, hogy 

nekünk dönteni kell arról, hogy a Palócnap programját jóváhagyja-e a képviselő-testület, illetve 

hát a közművelődési programot elfogadja-e. Tehát én ezt, bocsánat, ….   

 

Sándor Miklósné pénzügyi főtanácsos: 

Még valami költséget, ha hallhatnánk a hölgytől, mert azt hiszem, kötelezettséget csak úgy 

vállalhat az egész képviselő-testület. Én erre itt anyagot találtam. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Ja, igen, igen. Jó. Azt mondja, hogy Dobroda zenekar…köszönöm szépen a vizet…tehát miből 

áll össze: Dobroda zenekar, aki a…aki csinál ezen a napon egy "Fülbevaló", az a neve, az a 

címe ennek a koncertnek, hogy "Fülbevaló". Tehát ez egy koncert, plusz lekísérik a 

néptáncosokat, plusz a táncházban is kíséretet vállaltak. És nem mondtuk, hogy 2 óra, vagy 3 

óra, mert azt mondta a János, hogy arra 2 óra se lehet, hogy elég, de akkor menjen 3 órában, itt 

349.250.-. Hang, fény, tehát 6X8 méteres, tehát egy 48 négyzetméteres középszínpad fedetten 

550.000.-, 0 ÁFA-san, ezt az ajánlatot kaptam. wc, bocsánat, csak most, ahogy írtam, tehát wc-

re mindenféleképpen 3 mobil wc-re gondoltam, még az is lehet, hogy kevés, de a főzéshez, meg 

minden egyébhez azt gondoltam, hogy szükséges. A hármat útiköltséggel együtt 58.420.-Ft-ért 

adják. Ebben, ami egy nagy költség, igaz, benne van a költségekben az egri rádió 2 órás, 

bocsánat, pontosan fel fogom olvasni, de egy 2 órás kitelepülése Parádra. Óránkénti élő 

adásban, riportos élő adásban az utolsó egy hétben, nem tudom, hány tekercs szpotokkal, ami 

Parádról szól, hogy az élő hagyomány, tehát ékes palócok, bocsánat, tehát az én palóc, 

bocsánatot kérek tőletek, tehát az úgy szólt, hogy ékes palócok, ékes palócok, az élő 

hagyomány. A 30. jubileumi Palócnapok 2016. júli 8. és 9. Tehát ez terv, ez mind terv, amikről 

beszélek. Az, tehát ez a rádió kitelepülése 350.000-ről már 250.000-nél tartunk. Tehát most 

250.000.- az ajánlat. Itt vannak, 2 technikus, 2 műsorvezető, 2 órás, óránkénti bejelentkezések, 

szpotok és hadd ne mondjam, részletesen itt van benne. Plakát molinó, mert ugye kellenek 

plakátok is, és kellenek, kell szép molinó. Azért voltam itt, polgármester úr, bocsánat, X 

délelőtt, hogy a tájházban csináltam fotókat, mert olyan megjelenést szeretnék Parádnak, egy 

olyan logót a kulturális, turisztikai rendezvényeire, amire nem kell utána gondolkodni, hogy 

most mi legyen, amit hozzáteszünk, hanem van egy logó, amit megint a szervezőbizottság, és 

nem én fogom, Marika néni és Ria, a testület mondja meg, hogy ki lesz a szervezőbizottság, 

eldönteni, és meg lehet véleményeztetni, meg lehet futtatni, hogy kinek lesz itt, kinek nem, 

közvélemény kutatás kimehet minden házba is akár, igen, nem, tetszik, nem tetszik. Legyen 

egy olyan logója, amit mindig oda tudunk tenni minden rendezvényünkhöz, legyen ez akár futó, 

akár természetvédő, akár kulturális, az mindig ott van. Tehát én így indultam el a Mongúzhoz. 

Tehát ezt én a Mongúznál csinálom. Plakátra és molinóra 100.000.-Ft költséget terveztünk. 

Még nem kezdtem el alkudni, annyit mondtak. Kenderkóc ilyen játszóház. Mivel ugye itt 

vannak a felnőtt, a szülők, mondjuk, a szülők nézik a színpadot, a gyerekek mit csináljanak 

addig? Én a Kenderkóc játszóház, ahol lehet kukoricát morzsolni, ahol lehet kenyeret sütni, 

ahol lehet akár hintába ülni, ők egy 125.000.-Ft-os ÁFA-t adtak nekem. Aztán néptánc falu, és 

most Paluk Norbi egyelőre azt mondta, hogy ő a Folt zenekarral szokott együtt jönni. Ez egy 

nagyon nagy összeg, amit most mondok, a 300.000.-Ft, mert Paluk Norbi azt mondta, 10 perc 

10.000.-, 1 perc 10.000.-Ft. Én ha másfél órában számolok, az 190 perc, igaz, bocsánat, 60+90, 

az 90, tehát az 90.000.-Ft. 80 a Folt, tehát még csak ott tartok, hogy 150, de mivel a falukép új, 

nem új csapat, de egy nagyon színvonalas, itt ha megjelenik, biztos, hogy híre megy, mert 

külföldön is hírük van, én 300.000.-Ft-ot terveztem anélkül, hogy ők adtak egy 150-et, én meg 

rátettem magamtól, így 300.000-et terveztem be. Mackó Mária magyar örökség díjas és a 

Szederinda táncházra 80.000.-Ft. Július 8-i Kovács Nóri szólókoncert ÁFA-san 146.050.-Ft. 
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Nyilván ami költség ebben nincs, ez pontosan nekem 1.958.000.-Ft, támogatás, amit eddig 

lebeszéltem 150.000.-Ft, és nyilván még nincs benne az étkezés, és nincsen benne az, amit 

innen kéne helyileg segíteni, hogy jönnek és a vendégeket fogadják. Esetleg van egy pedagógus, 

aki szívesen, vagy aki ezt vállalja a bemondást, tehát a fel konferanszié, tehát ezek a helyi 

dolgok nincsenek benne. Tehát én itt tartok.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Ebből sok minden ki van még azért hagyva, tehát én azt gondolom. Tapasztalati tényezők, 

szerint útiköltség, ideutazások,… 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:   

Jaj, tehát bocsánat, bocsánat, polgármester úr… 

 

Mudriczki József polgármester: 

…a parknak az árammal való ellátása, tehát ezek azért jelentős összegek.  

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Igen, tehát a vendégek, a népdalkórusok, azok úgy álltak ehhez a dologhoz, hogyha a palócok 

egy jó palóclevest és ízes buktát csinálnak, ők szívesen jönnek. Természetesen megint csak azt 

kell, hogy mondjam,…tudom, Ria, de nagyon sokan azt se kérték tőlem. Azt mondták, nagyon 

soknak van…igen. Nagyon soknak, nagyon sok önkormányzatnak van már busz, és azt 

mondták, hogy a busszal ők tudnak jönni. Tehát még útiköltségigényt sem mondtak nekem. 

Nyilván akkor válik egyértelművé, hogyha azt mondjuk, hogy Palócnap legyen, 

szervezőbizottság van, és ez két héten belül megvan, akkor innentől fogva én azokat az előzetes 

leveleket, amit nekem elkészítettek, hogy konkretizáljuk a dolgokat, mert ez mind csak beszéd, 

mert kötelezettséget nem vállalhattam, akkor ezek ki tudnak menni, és máris látjuk az X 

határidőn belül való visszaigazolás van, és ez szerintem egy hónapon túl, de két hónapon belül 

vagyunk, de az egy hónap, ami a rendezvény nagy hírveréséről szól, benne tudunk lenni. Tehát, 

igen, tehát itt az étkezési költségek azok, amik nem szerepelnek benne, de ha…én, bocsánat, 

azért tájékozódtam, egy vendéglőből, hogy mennyiből lehet kihozni egy palóclevest és egy ízes 

buktát, de ez olyan olcsó, hogy itt nem szeretném kimondani. Ezért kértem Bíró Norbit, hogy 

segítsen nekem ebben, de nem árultam el, hogy vendéglősök milyen árat mondtak nekem erre, 

hogy esetleg ő tudna-e segíteni ebben. Tehát itt ez a nagy kérdés, hogy ezeket a 

vendégszereplőket hogy tudjuk leétkeztetni. Nekem ez az egyedüli olyan kérdés, ami fontos, 

mert nagyon sokan vendégszereplést is vállalnának a 30. jubileumon.  

 

Lakosság: 

Tűzijáték? 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:      

Igen, a tűzijáték, az felajánlásokból is mehetne. Itt lehet róla megint beszélni, hogy kell, vagy 

nem kell, jó, vagy nem jó, én azt gondolom, hogy Egerben van egy nagyon jó tűzijátékos, 

személyesen ismerem, egyeztettem vele, azt mondta, referenciamunkában nagyon jó árban jön, 

de most nem merek erről mondani semmit, hogy mennyiért.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Hát, akkor hogy szavazzunk? 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Jó, akkor azt mondom, hogy 150.000.-Ft.  
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Szakács Józsefné: 

Esetleg zenekar, vagy valami? 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Tessék? 

 

Szakács Józsefné: 

Szombat estére esetleg valami tánc, vagy zenekar, mert szokott lenni. Vagy vasárnap színház 

vagy valami? 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Nem. 

 

Szakács Józsefné: 

Mert ehhez hozzátartozik a… 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Bocsánatot kérek, igen, megint azt gondoltam, a vasárnapra, és azért van az én programomban 

már az, hogy ünnepi szent mise, mert látom a határainkat, az önkormányzat költségvetését 

abszolút, a szponzoriakat nem, mert ilyen helyzetben, hogyha még többet jelenik meg úgy Parád 

az újságokon, akkor még azokat a szponzorokat is elveszítem, akihez még el se jutottam. Tehát 

igen, mert, hogy ez is fontos, ugye. És ki kell mondani. Akkor én azt tudom mondani, hogy a 

tűzijáték…ja, igen, tehát hogy a…én azért gondoltam ünnepi szent misét, mert ez egy hét 

lezárása lenne, palócruhába öltözötten egy közös ünnepi szent misén részt venni, és azért nem 

gondolkodtam a vendégszereplésben, mert időközben felmerült esetleg az is, hogy de jó lenne 

majd az augusztusi pályázatokhoz egy olyan testvértelepülés, akivel közösen lehetne pályázni 

egy nagy rendezvényre, vagy a következő évi rendezvényekre, vagy önállóan Parádnak, nem 

összefogottan a palócúttal, meg senki mással, hanem önállóan Paráddal pályázni, és ez volt az 

egyik, a Szilice település, és itt van a másik is, itt van az elérhetősége, azt még polgármester 

úrnak nem tudtam odaadni. Ott lehetett volna arról is szó, hogy akár egy ilyen testvér települési 

közös zászlócsere, vagy egy együttműködési megállapodás is létrejöhet, tehát ami még 

színesítheti a programot, de azért mondom, hogy itt csak… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Elnézést, megint meg kell állítanom. Hát testvérvárosi településről már nem kéne dönteni egy 

olyan testületnek, ami feloszlatta magát. Erről kár beszélni. Haladjunk, folytassuk, és én azt 

gondolom… 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens:        

Ja, még, bocsánat, polgármester úr, csak annyit még a hölgynek hadd válaszoljak, hogy mért 

nem gondolkodtam a vasárnapban is. Mert én azt érzem, hogyha önök most azt tetszenek 

mondani, egyik a másikra, hogy aki eddig segített, annak nem volt megfelelő a munkája, aki 

meg itt kritizált, az meg álljon oda, akkor így nem megyünk előre. Én azt gondolom, hogy itt 

össze kéne fogni mindenkinek, és együtt megvalósítani ezt. Mert ha az igaz, mert ha az igaz, 

hogy össze tudnak fogni, akkor azt meg kell mutatni ebben a helyzetben is, ami…bocsánatot 

kérek, ha én nem most februárban vállalom el ezt a munkát, hanem mondjuk tavaly október 

vagy november, akkor nem biztos, hogy most ennyire szűk az az idő, amiben nagyon gyorsan 

kell cselekedni. Higgyék, hogy ezt én is érzem, meg azok, akik a kultúrában dolgoznak, érzik. 

És azért gondolkodtam, hogy nem vállalnám be a vasárnapot, mert az már túl sok, fárasztó is 

az embereknek, meg azoknak, akik önzetlenül, úgy lehet X pénz nélkül csinálták eddig is ezt a 
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dolgot. S azt gondoltam, hogy az megint egy új attrakció idegenforgalmi, turisztikai 

látványosság lehetne, például egy olyan település Szlovákiával, akik vendégszereplésbe 

idejönnének, és akár vendég, akár testvér településünk is lehetne, meg itt fellépési lehetőséget 

is tudunk neki biztosítani, és ez egy 3. program lett volna az éves programban. Tehát én 

valahogy így próbáltam összerakni fejben ezeket a történeteket, de…tessék? 

 

Szakács Józsefné: 

Az estét hogy zárjuk le?  

 

Lakosság: 

Egy vodkával.        

 

Szakács Józsefné: 

Akkor zene kell. Például egy zenekar?  

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Ha egy szintetizátoros szép kis hangulatkeltő zenét csinálunk, amit önök elfogadnak, amit önök 

elfogadnak, mert lehet, mondom, de itt itt van a Misztrálnak, a TASKO műsorirodának, meg 

tudom mutatni önnek, hogy milyen árak vannak. De én a kapcsolataimból tudok olyat szerezni, 

aki egy szép szintetizátoros kis szalon, party zenét tud játszani, hogy ott jól érezzék magukat az 

emberek, az nem kerül sokba. Az is belekerülhet, de még egyszer kérem önöket, és a tisztelt 

képviselő-testületet, és le szeretném zárni ezzel a mondandómat, hogy volt egy javaslatom önök 

felé, kérem, ebben segítsenek! Ha nem, akkor köszönöm szépen, én azt gondolom, hogy az én 

munkám, az összes anyagom, ezt nagyon szívesen átadom bárkinek, és akkor valósítsák meg! 

 

Mudriczki József polgármester: 

Én azt gondolom, hogy ebben segítséget a civil szervezetektől tud, vagy lehet kérni, itt vannak 

a civil szervezetek képviselői, nyilatkozhatnak benne. Kívánják-e ezt a hátukon cipelni, 

segíteni, vagy nem?  

 

Horváth Géza: 

Elnézést kérek, megszólítattam az előbb, tehát megszólítottak, hogy mi egy illegális főzést 

prezentálnak nekünk az önkormányzattól. Ki hallott már ilyen sületlenséget? Hallott valaki 

ilyet? Ilyet mondani, hogy nekünk az önkormányzattól adnak pénzt arra, hogy mi csináljuk. 

Holnap is megyünk csurdítani, oszt összerakjuk. Hozunk szalonnát otthonról, meg mindent, 

oszt megcsináljuk. Mindenki megcsinálhatja. Tudja? Minden szervezet. Mi minden héten ott 

vagyunk, énekelünk, jól érezzük magunkat. 28-an vagyunk. És jól érezzük magunkat. És én 

most azt mondom, visszatérek a Palócnapra. Őmiatta nem fogjuk vállalni. Őmiatta. Őmiatta, 

csak őmiatta. Nem törölheti belénk a lábát folyamatosan, hogy ilyeneket mondanak, hogy 

részeg múmiák ott járkálnak az úton. Hallott-e már valaki ilyet?! Nem győzi ez az öreg társaság, 

megtanult egy színdarabot, nagy kínkeservesen, mert már nem úgy fog az agyunk, mint ahogy 

kellene, csak azért, hogy egy kis kultúrműsort vigyünk Parádfürdőre. Hát ezt kaptuk érte, hogy 

nyers volt a herőce, meg múmiák voltak a színpadon. Gyönyörű, mondhatom. Köszönöm 

szépen! Én a Palócnapot, ha megkérnek, hogy lépjünk fel, minden további nélkül Parádnak 

megteszem, de a szervezésben, a fölvonulásban, se semmiben nem fogunk részt venni őmiatta. 

Tudja? És nem magára haragszok, mert maga belekerült a darázsfészekbe, és ez őneki a bűne. 

Mert uszította a parádiakat folyamatosan, évek óta ezt csinálja. Igen. Tessék megszólítani őt is, 

hogy öltözzön be! Öltözzön be ő is bő gatyába, és menjen végig ő is részegen a falun!  
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Lakosság: 

De ő nem múmia.  

 

Simon Aladárné: 

És én még annyit szeretnék a Bokréta nevében szólni, hogy az átlagéletkorunk 69 év. 

Elmentünk üdülni, és hogy visszajöjjünk, mert nem volt körülbelül 3 hetünk, hogy lent 

Fürdőben előadjuk a szerepünket. Üdüléskor elővettük a papírt, amit Marikának köszönünk, 

megírta, olyan szeretettel készültünk, olyan odaadással, hogy Parádon mégis lesz valami, és a 

Luca napi, és akkor ezt a köszönetet kapjuk? És elmentem önhöz is személyesen, a 20 éves 

évfordulónkra meghívtam, nem volt ott, megkérdeztem, hogy hol lakik? Az édesapja a 

fenyőfákat vágta. Kérdezte, hogy asszonyom, mi járatban jött?. Személyesen vittem el önnek 

is a meghívót. Olyan nagy szeretettel hívtam, de olyan nagy szeretettel minden képviselőtagot, 

és nem jött el, hogy hol lakunk, mi a mi helyiségünk, hogy nézünk ki, mennyi fényképünk van, 

hol jártunk? Tavaly is 16 helyen voltunk, ezen kívül 6 helyre van, tudom mutatni, hogy nem 

tudtunk elmenni, mert egyszerre volt mind a kettő, mint például most is. Hívtak Aldebrőre 

szombaton, vasárnap Recskre. De ugye, majálist azért szoktunk, hogy ne csak mindig 

dolgozzunk, összeadtuk a pénzt, összeszedtem a pénzt, és csurdítás lesz holnap este. De nem 

az önkormányzat pénzéből, hanem azt szeretném megkérdezni, hogy már most itt van április 

vége, mikor kap a civil szervezet? Nem tudnánk el se menni, mert nincs pénzünk. A saját 

pénzünkből csináljuk. Ezt így vegyék figyelembe! És bennünket állandóan bántanak. A másik, 

olyan kevés falu van, ahol még van hagyományőrző egyesület, örülhetnének, hogy még 

megvagyunk, de ha ezt csinálják, feloszlunk, és nem fogjuk csinálni. Kész, ennyi. 

 

Horváth Géza: 

Ez a vége. 

 

Simon Aladárné: 

Ez a vége. Ez, semmi más. Köszönöm szépen.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó, itt azért még nem tartunk. Volt egy kérdés, elhangzott, akkor a következő civil 

szervezet….kisebbség részéről Elemér. 

 

Berkes Elemér Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

Köszönöm szépen, polgármester úr. Világos. Én azt javasolom a települési önkormányzatnak, 

mielőtt döntenek erről a Palócnapról, halasszák el, nézeteltéréseket fog szítani. Ugye Dr. Antal 

Árpád mondta, hogy azért jöttünk ide, hogy az Ágnesnek a fejét levegyük. Ezt most hallhatta...  

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Én nem azt mondtam. Ha tőlem idéz, akkor pontosan idézzen! 

 

Berkes Elemér Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

Tehát…igaza van, bocsánatot kérek! Tehát most hallhatta az ügyvéd úr is, hogy a cigányokat 

már megint elfelejtette, meg se említette. Nem akarok beszélni a Csík János festőművészről, 

nem akarok arról a tánccsoportról beszélni, aki megyei meg országos versenyeken, sőt határon 

túlon fellépett. Ez a roma tánccsoport is több fellépés van, és ön ezt lesöpörte az asztalról. Arra 

kérem a képviselő-testületet, hogy ezt a Palócnapot ne rendezze meg! Köszönöm szépen!  

 

Lakosság: 

Így van, helyes.  
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Mudriczki József polgármester: 

Jó… 

 

Berkes Elemér Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

Semmiféleképpen nem akarunk ebben részt venni.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Akkor civil szervezetek részéről kíván még… 

 

Jónásné Zaja Zsuzsanna: 

Még a PAKSZ-osok vagyunk, mi ketten. 

 

Mudriczki József polgármester: 

PAKSZ-osok, tessék! 

 

Jónásné Zaja Zsuzsanna: 

Mi, én ugye Ágival találkoztam már személyesen, már akkor is elmondtuk, hogy mi tesszük a 

dolgunkat, nem őellene irányul az a törekvés, hogy a PAKSZ úgy döntött, hogy nem szeretne 

részt venni a Palócnapban. Tulajdonképpen az, amit mi kaptunk, szintén az, hogy nem 

csinálunk semmit, nincsenek rendezvényeink. Azzal volt tele egy fórum, hogy konkrétan 

semmit nem csinálunk, és fölvesszük érte a pénzt. Úgyhogy mi ezt jeleztük feléd, hogy nem 

ellened irányuló a döntés, nem szeretnénk. Mi csináljuk a magunk programjait, ha olyan van, 

akkor természetesen mi mindenben segítettük eddig a falut, mégis azt kaptuk, hogy nem 

csináljuk. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó. Civil szervezetek részéről ki van még akkor?   

 

Csortos Béláné: 

A civil szervezetek részéről a bejegyzett 68 taggal van a Parádért Kulturális Egyesület. 

Hivatalos papírunkat várjuk a héten. Én ebben úgy nyilatkozni, hogy a közgyűlést mi még 

május 30-án fogjuk megtartani, én nem vállalhatom a felelősséget, hogy a 60 ember nevében 

kimondjam a szót. Majd ha megalakultunk, tesszük a dolgunkat, mert a Tájházak napjában is 

részesültünk, a Luca napban is segítjük, de a bíróságon számmal vagyunk még bejegyezve, a 

hivatalos okirat ezután fog érkezni. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Megértettem. 

 

Jónásné Zaja Zsuzsanna: 

Csak helyesbíteni szeretnék, mert kimaradt egy mondat, ami fontos. Ugye, mi Áginak ígéretet 

tettünk, hogy lesz egy olyan ülés, amikor a PAKSZ-osok teljes létszámmal Ágit meghallgatják, 

illetve vele fölveszik a kapcsolatot, mert hiszen az a beszélgetés, amiről most én beszélek, az 

közöttem, Ági, illetve Zolika, Kovács Zoltán között zajlott, és mi tettünk egy ilyen ígéretet. 

Tehát nem a teljes csoport nevében nyilatkozom, most arról a döntésről nyilatkozom, amit 

decemberben hozott a PAKSZ, mikor az idei terveket hát megírtuk tulajdonképpen.  

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Köszönöm szépen, Zsuzsika. Köszönöm! 

 



50 
 

Mudriczki József polgármester: 

Bocsánatot kérek, a nyugdíjas klub részéről van még itt Szakács Béláné.  

 

Szakács Béláné: 

Itt vagyok. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Kíván-e részt venni a Palócnapok lebonyolításában a parádi nyugdíjas klub?     

 

Szakács Béláné: 

Hát a nyugdíjas klub részéről ketten tudtak eddig szerepelni, a Vitai és a Takácsné velük 

személyesen még nem beszéltem. Mi nem tudtunk beöltözni, mert nekünk az átlagéletkorunk 

már 110 év.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó. Köszönöm!  

 

Salamon Miklós: 

Én a könnyűzenével kapcsolatban, az Ágikának, valószínűleg nem ismerjük egymást, remélem, 

most sikerül megismerkedni. 76 óta művelem a könnyűzenét, rengeteg palócnapon 

muzsikáltunk. Higgye el nekem, hogy a rock zenekar nem lesz megfelelő. 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

De hát már túl vagyunk rajta. 

 

Salamon Miklós: 

Egy bizonyos szűk körnek. De ez csak egy észrevétel. Én inkább a jövendőbeli képviselő-

testületnek javasolnám, bárki kerül be. Azt tudnám javasolni, hogy a civil szervezetek által 

rendezett rendezvényeken nagyobb számban, sűrűbben jelenjenek meg. Szerezzenek ott, azon 

a ponton élményt, tapasztalatot. Tapasztalják meg, milyen az! Én a hagyományőrzőkkel is 

járok, és minden egyes civil szervezet, ami megkér bennünket, zenekart, elmegyek. Sajnos 

kevés képviselőt látok. Honnan veszik a kritikát? Milyen alapon kritizálnak bárkit? Jöjjenek el, 

tapasztalják meg! Vegyenek részt a szervezésben, éljék át, segítsék, akkor lehet kritizálni. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó. 

 

Salamon Miklós: 

És akkor már bele is lehet szólni a szervezésbe. És ez ugye a jövő képviselő-testületére 

vonatkozik.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Köszönöm! 

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Hadd mondjak még egy mondatot. Szombaton volt a Tájházak napja. Hagyományőrzőkkel 

beöltöztünk. Ott voltál, láttad, műsort adtunk három helyen. Utána mentem a palóc házhoz 

Magdi, vagy a fafaragóhoz. Átvettem, idegen vezettem, csoportot vezettem, tárlatvezetést 

csináltam. Este már a…valamelyik internetes oldalon, mennyiért csinálták vajon ezt? Hát ki 

volt az a névtelen szarvasmarha, mert már mást nem tudok mondani, aki ezt ki merte jelenteni?  
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Csortos Béláné:  

Hát aki ott volt.  

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Ki volt ott? Na?! 

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó. 

 

Bükerné Huszár Erzsébet intézményvezető: 

Már jó lenne színt vallani.  

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Jó volna színt vallani ennek a…hogy ki írja ezeket az információkat. Névvel legalább. 

 

Mudriczki József polgármester: 

További kérdés akkor az intézményvezető felé, vagy az intézmény részéről. 

 

Bükerné Huszár Erzsébet intézményvezető: 

Szabadságon vagyunk, tehát én a kollegák nevében nem tudok nyilatkozni. Hétvégi programok, 

én nem osztom be a kollegáknak a munkaidejét. Tehát valószínű, hogy ez az intézmény részéről 

nem.  

 

Mudriczki József polgármester: 

A hivatal dolgozóinak az álláspontját én tolmácsolom. Ők azt mondták, hogy vendégként sem 

szeretnének részt venni a Palócnapon. 

 

Bükerné Huszár Erzsébet intézményvezető: 

Mi eddig dolgoztunk. Dolgozzon az, aki még eddig nem! Be lehet kapcsolódni. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Ennek függvényében van-e még kérdés, vagy mehet szavazásra a 2. napirendi pont? 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Két mondatot szeretnék Géza bácsinak mondani. A közmeghallgatás alkalmával is csendben 

elhallgattam ezt a múmiás, vagy mumifikálódott, vagy nem tudom én, milyen történetet. Ön 

lehet, hogy nem tudja, de én tudom, és higgye el nekem, hogy már csak a rokoni kapcsolat, 

Julis nenén keresztül, írom a zárójelet,… 

 

Horváth Géza: 

Akkor inkább letagadom, jó? Le fogom tagadni. 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Szíve joga, de… 

 

Horváth Géza: 

Jó ez így, tudom. 
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Szakács Zalán képviselő: 

Mondom, szíve joga, nem tennék. Legyen olyan kedves, és akkor szembesítsen azzal, hogy hol, 

mikor mondtam én ezt, hogy önök mumifikálódott emberek?     

 

Horváth Géza: 

Nem személyesen mondta.  

 

Szakács Zalán képviselő: 

Azt én nem írtam. Az, hogy oda mi került föl… 

 

Lakosság: 

Az, hogyha neked részed van abban, akkor meg kell szüntetni. Ha neked részed van abban, 

akkor meg kell szüntetni. Ön felelős… 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Nem az enyém a honlap, ez az egyik. A másik pedig, a parad.hu-n sokkal cifrább bejegyzések 

jelentek meg, míg volt vendégkönyv, 2010. októberét megelőzően. Higgyék el, hogy tudom 

belőle hozni a kinyomtatott dolgokat. A cenzúra, az ennek a halálát jelenti, ha valaki úgy érzi, 

hogy sérti, ahogy a közmeghallgatáson megfogalmazódott, tessenek tenni feljelentést, és a 

rendőrség megkeresésére ki lesz adva a beírója. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Én meg azt gondolom, hogy oda kéne írni a nevet. 

 

Szakács Zalán képviselő: 

A másik pedig, a meghívással kapcsolatban szeretném mondani, 2015. október 2-tól, amikor ez 

az önök jubileumi rendezvénye is volt, én másfél hónapon keresztül betegállományban voltam 

az autóbalesetből kifolyólag, ezért nem tudtam rajta ott, nem tudtam rajta részt venni, de ezen 

kívül van még más probléma is a családban, ami miatt az én lehetőségeim is erősen 

korlátozottak. Igyekszem megfelelni annak a választott pozícióra, amire megválasztottak július 

2-án 24 óráig, illetve emellett még van egy munkahelyem, amit szintén el kell látnom. 

Sajnálom, tényleg nagyon sajnálom, de a nap nekem is 24 órából áll, és a keresztjét, úgy 

gondolom, hogy mindenkinek cipelnie kell. 

 

Horváth Géza: 

Zalán! Nem gondolja, hogy legalább meg kellett volna köszönnie, hogy megtiszteltük azzal, 

hogy elhívjuk magunkhoz? A Lóczi úr eljött bocsánat, de legalább kimentette magát, hogy 

miért nem tud eljönni. 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Én most szembesültem vele, hogy az én apukámnak adták a meghívót, de én nem kaptam 

meghívót. Én nem kaptam meg tőle a meghívót. Nagyon sajnálom, ő is öreg, őfölötte is múlik 

az idő. Még egyszer csak elnézésem tudom kérni. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó, ez már így… 

 

Simon Aladárné: 

Én csak annyit szeretnék hozzászólni, hogy Antal úrék felhívtak telefonon, és elnézést, be is 

jöttek, de orvosnál volt ő is, de nem akart bejönni úgy, mert olyan öltözékben volt, de másnap 
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fölhívott a kedves felesége, és mondta, hogy bocsánatot kér, hogy nem tudott eljönni, mentsem 

ki a csoport előtt őket. Így volt, Antal úr?  

 

Horváth Géza: 

Így, pontosan így történt.   

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó, ez most egy kicsit megint félrecsúszott. Én azt gondolom, hogy menjünk tovább, és 

tartózkodjunk némi háttérzajtól, mert ez rontja a felvétel minőségét is. Dr. Nagy István 

alpolgármester úr jelezte hozzászólását. 

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

Tulajdonképpen már okafogyott lesz a…lenne a mondandóm, úgyhogy inkább el is hagyom, 

mert úgy érzékelem, hogy itt perceken belül igennel, nemmel szavazunk arról, hogy legyen-e 

Palócnap, vagy nem lesz. Inkább egy szubjektív megjegyzést néhány mondatban engedjenek 

meg. Kedves Ágnes! A leadott program nagyon rossz volt. Amit te most mondtál, az imponáló 

volt, és kiderült, hogy mindannak ellenére, amit gondoltam rólad, ebben munka van, ötlet van, 

lehetne valamire vinni. Azzal számolni kell, hogy ebből nem lesz semmi, mert senki sem 

támogat. De ezt most nem sajnálkozva mondom, ez a tény, ez a tény. Ha okát akarod tudni, 

nyilvánosan is mondhatom. Főképpen az az oka, véleményem szerint, hogy döntően, a 

közvélemény főképpen erre a tisztségre parádit szeretett volna. Azokat…azok mellé oda tudott 

volna állni, és oda is állt volna. Most ez a helyzet, és én még azt fontolgattam itt az előbb 

magamban, hogy….ahogy hallgattalak, hogy azokat az ötleteket én például ha társult volna 

mellém még két valaki, de ez úgy tűnik, teljesen felesleges lesz, de már elmondom, akkor 

hajlandó lettem volna arra, hogy alaposan átnézzük vagy 3 napon belül, azzal, hogy tudnod kell, 

hogy jogunk lenne annak a 3 embernek igent és nemet mondani, mintegy megelőlegezve egy 

kis szakmaiságot a testületnek, de így, hogy a parádi szervezetek nem támogatnak, nem látom 

értelmét. Köszönöm. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Akar-e még valaki hozzászólni? Dr. Antal Árpád. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Igen, köszönöm szépen! Közben elolvastam itt a 2016. január 14-i testületi ülés jegyzőkönyvét, 

ahol döntés született erről, és a hozzászólásokat. Én azt gondolom most, hogyha azzal tetszik 

idejönni, hogy Mága Zoltánt hozza le és a Vidám színpadot, azt se fogadták volna el. Január 

14-én, a 15/2016. számú határozatban 4 igennel szavazták meg, a testület, hogy ön itt 

dolgozzon. Itt, ugye a polgármester úr volt a jegyzőkönyvek tanúsága szerint, aki maximálisan 

ellenezte, ez már magában hordta ezt, ami itt ma történt. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Elnézést kérek, a pontosítás… 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Én a jegyzőkönyvből idéztem.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Ki voltam hagyva minden megbeszélésből. 
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Dr. Antal Árpád képviselő: 

Engem ne tessék….ne tessék közbevágni! 

 

Mudriczki József polgármester: 

Megtehetem. Én vezetem az ülést. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Természetesen. Természetesen. De csak ha befejeztem, utána.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Ebben ne vitatkozzunk, jó? De mondja tovább! 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Nem, köszönöm szépen, ezt kívántam elmondani.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Tehát az úgy pontos, hogy azért szavaztam akkor nemmel, mert a közművelődési referens 

asszony úgy lett idehozva, hogy engem meg se kérdeztek róla. Pont. Azóta is vannak 

egyeztetések… 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Ezt hívják személyes sértődésnek.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Nem sértődés ez. Nem sértődés. Én annak ellenére szívesen dolgoztam volna vele, de ez a 

program, ami idekerült, ez tényleg szégyenteljes. Viszont azt gondolom, hogy szavazzunk a 

napirendről, mert 8-ig vár a kórházban egy másik napirenddel kapcsolatosan egy hölgy, és azt 

ígértem neki, hogy addigra odajutunk, hogy ő is idejöhet. Tehát az 1. napirendi pont most a 

település 2016. évi közművelődési programjának jóváhagyása. Hát azt gondolom, a 

programmal megismerkedtünk, szavazásra bocsátom. Ki az, aki ezzel a programmal egyetért?  

 

A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 2 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett nem 

fogadta el a 2016. évi közművelődési programot.                      

 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 

63/2016. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens részéről összeállított 

és bemutatott a település 2016. évre szóló közművelődési 

programját nem fogadta el. 

 

 

2./ Napirendi pont 

 

     A XXX. Palócnapok programjának jóváhagyása 

 

 

Mudriczki József polgármester: 

Ki az, aki ezzel a programmal egyetért, illetve ezzel a tartalommal úgy dönt, hogy a Palócnap 

megrendezésre kerüljön?  
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Lóczi Béla képviselő: 

Polgármester úr! Mielőtt szavaznánk…köszönöm szépen…el kell dönteni, hogy egyáltalán 

akarunk-e Palócnapot, vagy nem. 

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

Arról szól a szavazás.  

 

Lóczi Béla képviselő: 

De most itt a programról kell szavaznunk. Bocsánat, ez a napirendi pont a programról szól, én 

meg azt kérdeztem, hogy egyáltalán legyen-e Palócnap. A kettő nem ugyanaz. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Akkor a kérdést úgy teszem föl, a kialakult vita kapcsán, hogy ki az, aki egyetért a XXX. 

Palócnapok megrendezésével ebben az évben? Ezzel a tartalommal, amit én ismerek most.    

 

A képviselő-testület igen szavazat nélkül, 3 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett ért 

egyet a Palócnapok megrendezésével.   

 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 

64/2016. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

közművelődési referens 2016. évre összeállított rendezvény 

programját nem fogadja el. Ezzel egyidejűleg a testület a XXX. 

Palócnapok rendezvény ez évi megtartásától eltekint. 

 

 

Csortos Béláné: 

Miért tartózkodtok? 

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Miért tartózkodtok? Miért nem mertétek fölvállalni a véleményeteket? Miért? Ez ment másfél 

évig, ezért tartunk itt. Hogy ez ment másfél évig. A mocskolódás, az áskálódás, a tartózkodom, 

nem csinálok semmit, nem haladt a munka ötről a hatra. Ezért tartunk itt. Vagy igen, vagy nem, 

vállalja föl mindenki! 

 

Mudriczki József polgármester: 

Kérdezem….bocsánat, bocsánat, csöndet kérek! Kérdezem közművelődési referensünket, hogy 

egyáltalán kívánja-e tovább vinni a Palócnapok szervezését ezekkel a tartalmakkal. Az hangzott 

el, hogy nem.     

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Felesleges kérdés. Okafogyott.  

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

Tisztelt polgármester úr! Én nagyon szépen köszönöm most is azoknak a képviselőknek, meg 

azoknak,… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Gyorsítsuk! Igen, nem?  
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Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

…akik, azoknak, akik az én olvasatomban szerették volna előre vinni… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Igen, nem?  

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

…a parádi kulturális programjukat… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Szavazásnál vagyunk.  

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

…beleértve a Palócnapokat. Bocsánatot kérek, az az anyag, amit ön kapott, az egy márciusi 

beszámoló volt, aminek nem a parádi… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Túl vagyunk rajta, megvonom a szót, hagyjuk abba… 

 

Asztalos Dezsőné közművelődési referens: 

…éves programok. Önök arról döntöttek, ami egy nyers változat önnek.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Asszonyom, ön mellébeszél. Megvonom a szót. Ez mellébeszélés. Jó, megyünk tovább. Tehát 

akkor, hogy mindenki értse, mi a XXX. Palócnapok státusza ebben az évben? Ugye, volt 4 

tartózkodás, és 3 nem szavazat. Ennek függvényében… 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

El lett döntve, hogy nem lesz Palócnap.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Nem lesz Palócnap.  

 

Lóczi Béla képviselő: 

Ez elég egyértelmű volt. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Ez így akkor, így borítékolható. Jó. Most szünetet rendelek el egy 5-10 perc időtartamra. 

 

S Z Ü N E T  

 

 

3./ Napirendi pont 

 

         Együttműködési megállapodás aláírása a kórházzal 

  

Mudriczki József polgármester:  

Azt hiszem, akkor a szünetnek vége, és folytatjuk az ülést. Engedjék meg, hogy bemutassam a 

mellettem ülő Dr. Garamvölgyi Ritát, a kórház módszertani referensét, felelősét, aki a 3. 

napirendi pontunkhoz, ami a kórházzal egy együttműködési megállapodás aláírása, ezt hozta el 
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közénk, és hátha kérdés merül föl, akkor őt is lehet kérdezni ebben az ügyben. Gyakorlatilag a 

napirendi pont arról szól, hogy a kórházat segíti, Parád Nagyközség Önkormányzata a 

Parádfürdői Állami Kórházat abban, hogy a számára szükséges timsós kőzethez jusson. 

Előzetes tárgyalások alapján anyagi és szóbeli egyeztetések során eljutottunk egy 

együttműködési megállapodás papírformába öltéséhez. Annyit hadd mondjak még el, hogy a 

beszámolómban is jeleztem, hogy az együttműködési megállapodást a Jogi és Ügyrendi 

Bizottság az ülés előtt tárgyalta. Kérdezem Garamvölgyi Ritát, hogy akar-e egy pár szót 

mondani a tartalomról, vagy adjuk át a szót egyből a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének? 

 

Dr. Garamvölgyi Rita: 

Talán csak annyit, hogy jó estét kívánok, és tisztelettel köszönjük a parádfürdői kórház nevében, 

hogy ebben a körben is módunk és lehetőségünk nyílik arra, hogy erről a hát erősen közcélú, 

közérdekű kérdéskörről itt is valamilyen mélységben, valamilyen kiterjedésben beszélgetést 

folytathassunk. Természetesen az együttműködési megállapodást amilyen körben tudtuk, a 

magunk részéről igyekeztünk megismertetni a képviselő-testület, illetve az önkormányzat 

tisztségviselői számára. Picit rövid határidővel sikerült a feladatnak nekilódulni, úgyhogy 

sajnos így az elmúlt két napban tudtuk ezt a megállapodást megosztani áttanulmányozásra, és 

hát reményeink szerint jóváhagyásra, aláírásra számítunk az önkormányzat részéről. Magát az 

együttműködési megállapodást tárgyát tekintve én úgy gondolom, sem a képviselő-testületnek, 

úgy az önkormányzatnak, és sem a Parád község lakossága számára valószínűleg már 

semmilyen újdonságot nem tartalmaz, hiszen valóban arról van szó, hogy egy gyógyhelyen egy 

gyógyvízzé minősített témakörben próbálnánk ennek a fennmaradását biztosítani. Ez a 

kórháznak a működése, jövője szempontjából, illetve erre a timsóra, illetve a timsós vízzel elért 

eddigi gyógyászati eredményeinkre szeretnénk a jövőben is építkezni, és ehhez számítanánk az 

együttműködésükre, azzal együtt is, hogy itt a szerződés előkészítése során lehetőség volt arra, 

hogy 1-2 olyan információ is megismerhetővé váljon, ami eddig számomra nyilvánvalóan nem 

volt ismert. De megnyertem magamnak ezt a nemes feladatot, nagyon büszke vagyok rá, hogy 

itt lehetek, és számítanánk mindenképpen az együttműködésükre, úgyhogy tudván azt, hogy 

évekkel, ha nem 10 évvel is ezelőtt talán volt már egy papírformát öltött együttműködés a 

kórház és az önkormányzat között. Úgy gondoltuk, mégiscsak talán időben és térben a mai 

viszonyokra, a mai elképzelésekre ebben a világban is talán érdemes megújítani egy 

megállapodást, és új alapokra helyezni az együttműködést. Hát ennek szellemében készült ez 

el, azzal, hogy különösebb kötelezettségvállalások nélkül, anélkül született, hogy bárki számára 

aránytalan, előnytelen, és akár olyan nehézségeket okozzon a jövőben, ami senki számára nem 

lenne vállalható, hiszen itt egy önkormányzatról, az esetünkben pedig egy költségvetési, állami 

tulajdonú kórházról van szó. Nyilván ennek tükrében, tehát ennek a keretei között volt 

valamilyen mozgásterünk, és hát minden más jogi kérdést meg kellett ugye vizsgálni a 

megállapodás kapcsán, úgyhogy a magunk részéről, ha megengedték nekem, akkor ennyi 

antréval, egyébként pedig természetesen kérdéseiket várom, és igyekszem megválaszolni, amit 

csak tudok.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Köszönjük szépen. És akkor a szó a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökéé, Dr. Antal Árpádé. Ők 

előzetesen tárgyalták az anyagot, illetve hogyha a későbbieket illetve kérdések vannak, akkor 

készültünk egy kis videós prezentációval is, ha szükséges a számára, mert ezek az anyagok 

föllelhetők itt nálunk a hivatalban, ezzel is mutatva azt az együttműködést, amit eddig 

elvégeztünk. És akkor a szó Dr. Antal Árpádé.  
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Dr. Antal Árpád képviselő: 

Köszönöm szépen. A Jogi és Ügyrendi Bizottságon egy kérdés azért felmerült. Én úgy 

emlékezem, javítsanak ki, ha nem így van, hogy maga a bánya az külön helyrajzi számon van. 

Tehát a bánya elnevezés az egy külön tulajdoni lapon és egy külön… 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Rosszul emlékszik a képviselő úr. 

 

Dr. Garamvölgyi Rita: 

Nem. Így van. Nem így van. Igen, illetve… 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Maga a bányának nincs külön helyrajzi száma. 

 

Dr. Garamvölgyi Rita: 

Nincs. Nincs. Jelen pillanatban a bánya valamennyi felszíni és felszín alatti, tehát felszíni 

műtárgya, illetve maga a tárók, ugye, jól fogalmazok, segítsenek még be egy picikét,… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Igen. 

 

Dr. Garamvölgyi Rita: 

…új ez a terület nekem is, de annál izgalmasabb, ezek még mind ugyanazon a helyrajzi számon, 

egy 30 hektár kiterjedésű erdőművelési ágú területen helyezkednek el. Tehát kizárólag, tisztán 

a bányáról helyrajzi számmal is lekövethető módon jelen pillanatban nem tudunk rendelkezni, 

sem az önkormányzat, sem a parádfürdői kórház, szerződésnek így önmagában tárgya nem 

lehetett, tekintve, hogy ez egy erdőn található. Ami a földhivatalban azonban bejegyzésre 

került, az egy bányatelek, ami viszont egy eszmei terület, ha lehet így fogalmazni. Ez egy 

eszmei terület. Ez egy kijelölt… 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Ez ennek a bányának a határvonalait jelöli ki, azon belül megvannak a korlátozások.  

 

Dr. Garamvölgyi Rita: 

Így van, így van, pontosan, ezen a bányatelken lehetett volna, vagy lehetne bárkinek bányajogot 

szerezni, de ez egy eszmei kijelölés.  

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Nem tudom, nem értem. Azért nem értem, mert számtalan pincét jegyeztettem le, és a pincék, 

azok…csak az alagút, meg a pince vágat az külön helyrajzi számon szerepel, és én itt meg 

voltam arról győződve, itt a bánya akkor külön helyrajzi számon kell szerepelni, de elfogadom, 

ha így van, ahogy tetszettek mondani. 

 

Dr. Garamvölgyi Rita: 

Így van, sajnos így van. Igen. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Egyébként arról volt szó alapvetően, hogy a kórház érdekeinek, tehát ahhoz, hogy tovább tudjon 

lépni, kell egyfajta okirat, kell egy jogcím. Most ezt elkészítették, ez alkalmas arra, hogy az 

adott kórház továbblépjen.  
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Dr. Garamvölgyi Rita: 

Nagy valószínűséggel, legalábbis az utat kijelöli számunkra. Ahogy a szerződés is, illetve ez a 

megállapodás is magában foglalja, ez gyakorlatilag az alapköve lenne annak az 

együttműködésnek, amire építve a jövőben még tovább is szükség szerint, de csak szükség 

szerinti megállapodások, avagy szerződések köttetnének az önkormányzat, és a parádfürdői 

kórház között. Ez annak függvénye lesz, hogy milyen módon tudunk annak az elsődleges 

prioritásnak majd érvényt szerezni, hogy a kórház újabb kőzetanyaghoz jusson hozzá újabb 10-

15 évre, hiszen ennek az egésznek a pikantériáját ráadásul az adja, hogy itt egy egyszerű 

kőzetkitermelésről van szó. Tehát a bányatörvény hatálya alatt folytatható bányajoggal való 

gazdálkodás az sajnos egy picikét másabb értelmezést kap, tekintve, hogy nem egy folyamatos 

bányászkodás lenne itt bárki számára is, amit elnyerhetne, vagy megszerezhetne, mint jog, 

hanem sajnos itt arról van szó, hogy egy egyszerű kitermelésre lenne szükség. Na, most hát én 

bízok benne, hogy a bányatörvény hatálya alatt azért még számos egy lehetőségünk van. 

Meglátjuk, mi lesz a kedvezőbb, úgyhogy tulajdonképpen ez a kezdőrúgás, ha úgy tetszik, hogy 

majdan, amikor látjuk, hogy a szakma, a bányaszakma bevonása mellett milyen lehetőségeink 

vannak, majd akkor fogjuk újra és újra az önkormányzat együttműködését kérve újabb és újabb, 

szükség szerinti szerződéskötéseket eszközölni. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Akkor ezt tisztáztuk, már a helyrajzi számot. Egyébként a Jogi és Ügyrendi Bizottság 

egyhangúlag, olyan határozatot hozott, hogy támogatja és elfogadásra javasolja ezt az 

együttműködési megállapodást…. 

 

Dr. Garamvölgyi Rita: 

Köszönjük tisztelettel. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

…a képviselő-testületnek, hogy fogadja el. Még azért van egy kérdésem, hisz arról szólt a 

történet, hogy itt a közeljövőben megjelenik, az országos bányászati hatóság meghirdeti a… 

 

Dr. Garamvölgyi Rita: 

A koncessziós jogot, így van. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

…a koncessziós jogot. Van-e erről információjuk, hogy megtörtént-e, vagy nem? 

 

Dr. Garamvölgyi Rita: 

Nekem minthogyha lennének fél információim, hogy ez úgy tűnik, hogy ez májusban 

megtörténik. Lehet, hogy ez már a napokban meg is történt, de ez úgy tűnik, hogy megtörténik, 

természetesen ez is egy hosszadalmasabb folyamat, ugyanakkor egy törvényszerű folyamat. Ezt 

most már megállítani nem lehet, ebben kell nekünk megtalálni mindannyiunknak, én úgy 

gondolom, a szerepét, hogy ebben milyen feladatunk, illetve hogy milyen előnyöket tudunk 

ebből kovácsolni, hiszen tényleg egy a cél, hogy onnan valahogy 300 köbméter kőzetet 

valahogy kihozzunk. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Ki kell hozni. 

 

Dr. Garamvölgyi Rita: 

Így van, és következő 10-15 évre, tehát azért úgy gondoljuk, hogy van miért küzdenünk. 
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Dr. Antal Árpád képviselő: 

Sajnálatosan ez komoly gondot fog jelenteni, ha netán pályázatra meg lesz hirdetve… 

 

Dr. Garamvölgyi Rita: 

Igen. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

…és akad, aki megpályázza ezt. 

 

Dr. Garamvölgyi Rita: 

Igen, az is egy egészen más helyzetet fog teremteni.  

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Akkor onnantól kezdve tulajdonképpen majdhogynem okafogyottá válik ez az együttműködési 

megállapodás. 

 

Dr. Garamvölgyi Rita: 

Bizonyos szempontból előfordulhat ez is, azonban én ennek ellenére nem tartom egy hiábavaló 

eseménynek, ami itt ma adott esetben ilyen ünnepélyes keretek között is megtörténhet. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Én semmi ilyet mondtam, hogy hiábavaló, én azt mondtam, hogy okafogyottá válik akkor. 

 

Dr. Garamvölgyi Rita: 

Sőt, én úgy gondolom, így van, persze, természetesen, még majd most jön el az a lehetőség, 

mikor az adott szituációra igyekezünk majd jól reagálni. Majd ezek a lépések következnek itt a 

2-3-4 hónapon belül. Viszont a megállapodásból én úgy gondolom, hogy az is kiderül, hogy túl 

a kőzet kitermelésén, valamilyen úton-módon való hozzáférésén túl, megfogalmaz számos 

olyan magasztos célt is, ami, azt gondolom, hogy nemcsak a parádi kórháznak, hanem az 

önkormányzatnak is hosszú távon, és a lakosság számára is, azt hiszem, hogy egy kedvezőbb 

feltételt tud teremteni. Tervezhető, és úgy gondolom, hogy a maga módján mindenki számára 

egy kis mozgásteret is biztosít. Úgyhogy egymás érdekeinek figyelembevételével, úgyhogy én 

úgy gondolom, hogy ennek ellenére, hogy számítunk a nehéz helyzetekre itt a mai magyar 

bányajog világában, de én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy jó alapköve lehet annak, 

hogy mindannyian próbáljunk ebben a magunk módján részt venni.  

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Na, most én még egyszer mondom, maximálisan egyetértek, én személy szerint, és a Bizottság 

is úgy foglalt állást, csak hát 1-2 mondattal tovább fűztem tulajdonképpen…. 

 

Dr. Garamvölgyi Rita: 

Igen.  

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

…hogyha netán ez a koncessziós pályázat ez eredményes lesz, és valami harmadik személy 

megszerzi ezt a koncessziót, újra az önkormányzat úgy jár ezzel, mint a Mofettával járt. 

Elkótyavetyélte.         

 

Dr. Garamvölgyi Rita: 

Bízzunk benne, hogy nem így lesz, bízzunk benne, hogy nem így lesz. 
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Mudriczki József polgármester: 

Én pedig biztos vagyok benne, hogy nem így lesz. Viszont hadd kérjem már, hogy egy…ha 

esetleg kérdéseken gondolkodnak, hogy a bányáról egy pár képet indítsunk el! Van egy 

felvételünk, hogy mégis hogy néz ki. 

 

Szakács Zalán képviselő: 

De minek az nekünk most? Hát ismerjük. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Lehet addig…Zalán még nem látta ezt a videót biztos. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Itt akarok 1-3 okiratot ismertetni, ami ezzel kapcsolatos, hogy ez a testület számára ez… 

 

Vetítés 
 

Dr. Garamvölgyi Rita: 

Mikori felvételek? 

 

Mudriczki József polgármester: 

Ez 10 évvel ezelőtti felvétel, tehát a bánya ettől sokkal rosszabb állapotban van már. Jártunk 

benne egy éve körülbelül. Gyakorlatilag ez jól mutatja, hogy jelentős felelősségi munkára van 

szükség ahhoz, hogy valaki kőzethez jusson. Hát ezek a vágatok azok a 250 év munkája, amik 

gyakorlatilag bányászásra kerültek, és még a hegy gyomra rejti azt a mennyiségű timsós 

kőzetet, amire a kórháznak szüksége van. Tehát nagyon sok beszakadás, leszakadás van. 

 

Dr. Garamvölgyi Rita: 

Szép feladat, előtte állunk.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó? Persze. Tehát olyan…  

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Bocsánat, néhány fényképfelvétel is van, fényképfelvételeket a külszínről, hogyha kérhetjük, 

hogy teljes egészében képben legyetek.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Itt a környezetében, hogy gyakorlatilag mi az a bányatelek. Itt pedig a bánya bejárata, ezek a 

lúgzó kazetták, vagy medencék, amibe a kőzet elhelyezésre kerül. Ugye, ezek áztató medencék, 

ahonnan ez ebbe a központi gyűjtőmedencébe jut a nagytöménységű timsós-vasas víz. Régen 

ebben a medencében tárolták, természetesen most már technológiailag nem így van, hanem 

csővezetéken jut le a kórházba. Egy kút fel van tárva, ahonnan beemelésre kerül a kórházi 

gyógyfürdőkbe megfelelő előkészítés és puhítás során. 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

És nagyon lényeges, hogy ennek a körmedencének van önálló helyrajzi száma, és ez a kórház 

tulajdona. 
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Dr. Garamvölgyi Rita: 

Így van. Ebből kettő van. Ez a fönti, illetve van lent, és ez a mi vagyonkezelésünkben áll, állami 

tulajdon, így van, így van. És az egyik egyébként a bányatelek területére esik, ez a fölső, ez 

még a jelenleg kijelölt bányaterületnek, bányateleknek a területére esik. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Tehát ez látszik, hogy a lúgzókazetták oldaláról, ugye, szivárog a víz, és hát ezek a timsós 

szivárgások, tehát a timsós-vasas kőzet. Ez egy meddőhányó a bánya térségében. Ide kerültek 

ki több 10 éven vagy 100 éven keresztül a kilúgozott kőzet. Jó, hát akkor ennyiben tudtunk 

segíteni talán, hogy megmutattuk a képeket. 

 

Dr. Garamvölgyi Rita: 

Már pedig voltam fönn nem egyszer, nekem nagyon tetszik az a környezet, úgyhogy… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Ipar történeti hely is lehet belőle, ezen dolgozunk. 

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

Csak két mondatot. Megütötte a fülemet Árpi, amit mondasz, hogy elkótyavetyéljük-e majd. 

Úgy gondolom, hogy nem jogász, hanem köznyelven szólva nincs mit elkótyavetyélni, mert 

abban a helyzetben vagyunk, hogy ha meg akarnák nyitni ezt a bányát, akkor, úgy emlékszem, 

hogy 80.000.000.-Ft-ba kerülne a nyitás maga. Ilyen pénzzel nem rendelkezünk, meg a 

későbbiekben sem fogunk. Az, hogy a kórháznak adjuk, az természetes dolog, ott sok ember 

dolgozik, és sokat gyógyítanak, ez magától értetődő. Hogy nem lesz belőle hasznunk, ez a 

körülményekbe bele van ágyazva, legfeljebb akkor lenne talán, hogyha azt a timsót nem csak a 

kórháznak, hanem külföldre lehetne, de erre nem vagyunk berendezkedve, úgyhogy a jövőben 

sem gondolnám, hogy ezt minősítheti, valaki elkótyavetyélésnek majd. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Hát, talán ennyit hozzáfűznék, az együttműködési megállapodás 8. pontja eléggé szélesen 

taglalja azt, hogyha bármilyen tevékenység, vagy eladás kerül szóba, akkor ezt egy külön 

szerződésben, vagy akkor rögzítjük. Erre Rita is jelezte a kórház szándékát, tehát ez egy tényleg 

egy kezdő együttműködési megállapodás ahhoz, hogy a kórház el tudja indítani azt a lobbi 

tevékenységet, hogy meg tudja újítani a kőzetét. És csak talán még annyit, hogy ennek az 

együttműködési megállapodásnak a én azt mondom, hogy a 0 verziója az meg ott van 

asztalomon, az valamikor 90… 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

1999. 

 

Mudriczki József polgármester: 

….9-ben lett aláírva.   

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Március 1-én született. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Szintén hasonló tartalmakkal, csak rövidebb változatban, tehát ez már mutatja, hogy az 

együttműködés, azt gondolom, hogy töretlen. Nyilván ebben az időszakban mindenki tudja, 

hogy voltak a kórháznak is jelentős gondjai, hiszen volt olyan pillanat, amikor azért kellett 
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lobbiznunk, hogy ne kerüljön bezárásra, de most már ez a veszély nem fenyeget, úgyhogy 

gyakorlatilag én kérem a tisztelt testületet, hogy kapjam meg azt a felhatalmazást, hogy ezt az 

együttműködési megállapodást aláírhassam.       

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Köszönöm szépen. Soha nem gondoltam azt, hogy a bölcsek köve a zsebemben van, és mindig 

utána szoktam nézni, ha valamivel foglalkozom, okiratoknak, szabályoknak. 11/3001/2005. 

számú határozattal lett ez bányatelekké nyilvánítva, ez nyilvánvalóan a bányahatóságtól, de 

ugyanakkor a földhivatal fele nem lett lejegyeztetve a bánya, mert változatlanul azt gondolom, 

de utána fogok nézni, hogy albetétként a bányát le kellett volna jegyeztetni ebben a körben. 

2008, mondom 407/1998. számú határozatával, illetve 2008. számú határozatával a 

bányahatóság felszólította az önkormányzatot, hogy azért gondoskodjon a művelési tervnek az 

előkészítéséről. Történt egy szerződéskötés egy céggel, nincs nyoma, hogy a szerződés végre 

lett-e hajtva, illetve annyi nyoma van, hogy semmi nem történt. Ez 2008-ban volt. Azt 

követően… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Elnézést, de a dokumentáció …… 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

…jöttek a kezdeményezések… 

 

Mudriczki József polgármester: 

…a kórháznál segítségként a kitermelési műszaki tervdokumentáció. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Igen, csak éppen nem lett elfogadtatva a bányahatóság által, azért ez hozzátartozik. Egy dolog 

elkészíttetni valamit, a másik pedig elfogadtatni a bányahatósággal. Rohanok tovább, nem 

akarom itt untatni a képviselő-testületet és a jelenlévőket. Erről van egy okirat, 2013. március 

6 napjával keltezett Parád Nagyközség polgármesterétől, ami a miskolci bányakapitányságnak 

van címezve, és azt írja, csak egy mondatot idézek belőle, hogy a Parád egy termál só nevű 

bányatelken kitermelési műszaki üzemi terv hatósági eljárási folyamatának a megszüntetését 

kéri a polgármester. Volt egy határozat a miskolci bányakapitányságtól, 2013. 01. 04-gyel, ami 

azt mondja, hogy a visszavonás miatt Parád egy termál só nevű bányatelekben megnyilvánuló 

bányászati jogot törli.  

Van egy 2013. május 13. napi levél a nagyközség polgármesterétől, amit a bányászati földtani 

hivatalnak írt Budapestre, szintén csak idézem, hogy az önkormányzat a 

bányabezárás…bányanyitás helyett a bányabezárásról, és a bányatelek megszüntetéséről 

döntött. Önkormányzat döntött róla. Ez a története ennek a dolognak, így jutottunk el odáig, 

még ehhez tartozik az, hogy az önkormányzatnak van egy vagyonrendelete, és a vagyonrendelet 

szerint az ingatlant érintő jogról való lemondás és bármely joggal kapcsolatban testületi 

hatáskörben van, erről nincs testületi döntés. Ez a testületre tartozik, nem a kórházra. De a 

kórház…változatlanul támogatom ezt a megállapodást. Csak hogy azt gondolom, hogy akit, 

tisztelt képviselő-testületet erről tájékoztatni kellett, hangsúlyozom, okiratokból tájékoztattam. 

Köszönöm szépen. 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Csak röviden, de azért nem mehetünk el szó nélkül minden mellett. Tehát nem először folyik 

ez a pengeváltás. Itt van egy kutatási zárójelentés, tehát ez az egész timsóbánya, bányakérdést 

körülbelül 300 évre tekinthető vissza. Tehát gyakorlatilag a 300-ból 280 év rendezetlen volt 
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jogilag, teljesen ismeretlen volt a hatóságok előtt, tehát mi kezdtük el igazából olyan jogi 

állapotba helyezni, hogy a bányahatóságoknál ez a nyilvántartás rendben legyen, és törvényes 

legyen. Tehát itt a kutatási zárójelentés, ezt követően itt van a csak az előlapja, ezt a kórházhoz 

is átküldtük. Ennek az a neve, hogy kitermelési műszaki üzemterv, ezt is elkészítettük. Aztán 

itt vannak előttem azok a dokumentumok, amelyben ezt a bányahatósághoz beküldtük, 

csakhogy a bányahatóság olyan új feltételrendszereket támasztott elő 21 pontban, ami 

gyakorlatilag a bánya megnyitását teljesen lehetetlenné tette. Itt elhangzott, hogy 80.000.000.-

Ft, de ha kimennek ide a folyosóra és megnézik, ott van egy kis tábla, azt hiszem, 300.000.000.-

Ft körül volt az a program, aminek eredményeként az Ilona völgy elején vannak azok a lyukak, 

biztos látták már, akik arra jártak, no, hát ez valami hasonló, mint a mi bányánk, csak a mi 

bányánk mondjuk 500 méter, azok meg 30-50 méter hosszúak voltak, tehát azokat úgymond  

most tették rendbe, és az került 300.000.000.-Ft-ba, vagy több, mint 300.000.000.-Ft-ba. Tehát 

akkor van összehasonlítási alapunk, hogy mibe került volna nekünk ennek a bányának a 

megnyitása. Itt van előttem egy emlékeztető, ami a bányahatóságnál készült 2013. február 25-

én, a bányakapitánnyal, tehát ennek a szervezetnek a vezetőjével, ahol az egyeztető tárgyaláson 

többek között az is megfogalmazódott, az ő javaslatukra, hogy ebből bányaként nem lesz soha 

semmi. Küzdhetünk, harcolhatunk, készíthetünk terveket, tehát nincs az a pénz, amiből ezt meg 

lehet valósítani. Egyetlen megoldást láttak ők, és ez irányba mozdulnak el a dolgok, én úgy 

gondolom, hogy más célú hasznosításként kell ezt a bányakérdést kezelni, és ha más célú 

hasznosításként, akkor bányaként megszűnik, akkor a bányászati hatóság nyilvántartásából is 

kikerülhet, és a más célú hasznosítás tekintetében az a megoldás, ami az Ilona völgy elején 

megtörtént, és a rendbetétel közben ki lehet termelni azt a 300 köbméternyi kőzetet, amit 

hogyha megfigyelték a kisfilmben, ott lehetett látni azokat a kupacokat. Talán azok a timsós 

kőzetek, amiket föl lehet használni. De természetesen ennek a történetnek van egy sikamlós 

része, amiről eddig nem beszéltünk, de miután a képviselő úr kiprovokálta, ezért kénytelen 

vagyok szóvá tenni, vagy említeni. Tehát ennek a történetnek, ennek a timsós ügynek van egy 

olyan része, hogy amikor kitermelik ezt a kőzetet, ebben a kőzetben mindenféle anyag 

megtalálható. Olyan anyag is, ami hát lehet, hogy kellemetlenségeket okozhat embereknek, és 

akkor a részletekbe nem megyek bele, a többit mindenki találja ki. Egyetlenegy dolgot mondok 

még, hogy mondjuk, arzén tartalom, a többit meg tényleg találják ki! Tehát ennek ilyen része 

is van, ilyen felelőssége is van annak, aki a bányából bármit ki akar hozni. Ennyit a képviselő 

úrnak, jó? Úgyhogy a lépések azért történtek, és ezek a korábbi döntések azért születtek, még 

egyszer mondom, hogy megoldást találjunk, anélkül, hogy 100.000.000-ókba kerüljön. És 

képzeljék el, hogy nem tesz különbséget a hatóság, hogy egy szénbányát akarunk megnyitni, 

ami folyamatosan termel évtizedeken keresztül, vagy a leltár szerint, mert a leltár is tartalmazza, 

hogy összességében 715 köbméternyi kőzet van ebben a bányában. Van egy pontos kifejezés, 

hogy milyen leltárnak, vagyonleltár, mindegy, nevezik, annyi van ebben a bányában. Tehát nem 

egy nagy izgalom ezt megszerezni egyébként, már a lehetséges befektetők részére. Pont. Sokat 

lehetne erről beszélni, de egyenlőre csak ennyit. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

A nálam lévő anyagokból sok mindent látok, de azt hiszem, a jegyző úr itt 5 évet átugrott, mert 

én 2008-ról beszéltem, amikor fel lett hívva az önkormányzat, és 2008-tól 2013-ig az égvilágon 

semmi nem történt. Hisz lett volna lehetőség rá, gondolom én, hisz akkor nyílt meg az EU-s 

pályázati lehetőség, ez az egyik része a dolognak. A másik része, én tökéletesen értem a 

nehézségeket. Egyet nem értek, és arra nem kaptam választ. Miért döntött úgy a polgármester, 

és talán Varró jegyző, hogy képviselő-testületi határozat nélkül adja vissza? Erre nem kaptam 

választ. Rendeletsértően tetszettek úgy dönteni. Törvénysértően. Sok mindent lehet ezzel 

mondani, lehet hivatkozni pénzre, valószínű igaz is, de ez viszont tény, amit én mondtam. 

Köszönöm szépen. 
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Mudriczki József polgármester: 

Köszönöm. Én azt gondolom, hogy ezek az adok-kapok-ok nem segítik ezt az együttműködést, 

hanem talán gátolják. Én azt gondolom, hogy tartózkodjunk ezektől, és ha nincs több kérdés, 

én kérném a testület felhatalmazását, hogy… 

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

Hát, azért egy mondatot engedj meg! 

 

Mudriczki József polgármester: 

…aláírhassam ezt. De mivel van kérdés, akkor…. 

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

Nem kérdés, csak egy egy mondatos megjegyzés, hogy nem gondolom, hogy a kórházon kívül 

lenne bármilyen szervnek esélye, és őnekik is igen magas szinten kell azt a lobbizást lefolytatni, 

hogy kinyerjék a kőzetet. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Abszolút.  

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Európában egyedülálló. Nincs több.  

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Még csak egy zárójeles mondat riposztként, hogy ebben az anyagban, csak az sem került 

említésre, 10.000.000.- és 30.000.000.- közötti összeggel fenyegetett meg bennünket a 

bányahatóság, hogyha nem lépünk. S akkor volt az a lépés, hogy ne nem, hát azt nem tudjuk 

végképp bevállalni, tehát ezért aztán menjünk el abba az irányba, amit egyébként meg a 

bányahatóság javasolt, hogy ne bányaként próbáljuk meg ezt hasznosítani, hanem más célú 

objektumként. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Talán azt még elmondhatjuk itt, hogy ezen az egyeztető megbeszélésen a kórház igazgató 

asszonya is jelen volt, tehát akkor is egymást támogatva próbáltuk keresni a megoldást arra, 

hogy abból a bányából kinyerésre kerüljön a kőzet, hiszen már elég régi a kőzet, tehát cserére 

szorul. Kérdezem a testületet, hogy… 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Egy mondat csak. Köszönöm! Nagyon szép, és nagyon jó, amit el tetszik mondani, jegyző úr, 

csupán az odavezető út az, ami a vita tárgyát képezi. Köszönöm! Mert ezt annak idején is 

kelletett volna mondani az akkori testületnek, és az akkori testület tudott volna ennek 

megfelelően dönteni.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Ha nincs több kérdés, akkor kérem a képviselő-testületet, hogy szavazzon arról, hogy ezt az 

együttműködési megállapodást az igazgató főorvos asszonnyal, Dr. Rabóczki Anitával 

aláírhassam. Aki egyetért ezzel az együttműködési megállapodással, azt kérem, 

kézfelnyújtással ezt erősítse meg. 

A képviselő-testület egyhangúlag, nem szavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az 

együttműködési megállapodás aláírásával.     
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Parád Nagyközség Önkormányzatának 

65/2016. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Parádfürdői Állami Kórház kezdeményezését, amely a 

Parádfürdői Fehérkő hegyen található timsós kőzet kinyeréséről 

és kórházi célú hasznosításáról szól, támogatja. 

Ennek gyakorlati megvalósítására készült Együttműködési 

Megállapodás tartalmával a testület egyetért, és felhatalmazza 

polgármesterét a dokumentum aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: soron kívül 

 

 

Mudriczki József polgármester: 

Akkor kérem Garamvölgyi Rita asszonyt, hogy készítsék elő az aláírási lehetőségét. 

 

Dr. Garamvölgyi Rita: 

Köszönöm. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Köszönöm szépen, hogy eljött, és azt is köszönöm, hogy együtt tudunk működni a számunkra 

is fontos kórházi ellátás tekintetében. Viszont engedjék meg, hogy pár percre kikísérjem a 

vendégünket, és… 

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

Decsak pár perc?  

 

Mudriczki József polgármester: 

Igen, igen, igen. 

 

Dr. Garamvölgyi Rita: 

Nagyon szépen köszönjük, és további jó munkát kívánunk mindannyiuknak. Nagyon szépen 

köszönjük a lehetőséget. Viszontlátásra. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Menjünk tovább. 

 

Hegedűs József: 

Elnézést már, hogy annyit…szeretnék azért hozzászólni ehhez a timsós bányához. Minden 

egyes rendszerváltás óta ez a timsós bánya, ez minden egyes ciklusnál elhangzott. Most én azt 

szeretném megkérdezni ezzel a timsós bányával kapcsolatban jegyző úrtól is, meg most ha 

lehet, akkor tetőled is, hogy ez hoz a falunak valamit, vagy épp semmit? Most oké, értem, hogy 

persze a magyar földben lévő áru, legyen ez a környezet, amin van, ez mind a magyar államé. 

Úgy van?  

 

Mudriczki József polgármester: 

Így van. 

 

Hegedűs József: 

Ezt most akkor azt nem tudom, hogy ezzel a szerződéssel most mit írtunk alá?  
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Mudriczki József polgármester: 

Gyakorlatilag ez egy együttműködési megállapodás, semmi konkrét tartalom nincsen benne, 

gyakorlatilag ez egy első lépés ahhoz, 8. pontban szedve, ahhoz, hogyha bármi olyasmi történik, 

amit még nem látunk előre, akkor arra feljogosít, hogy ott külön szerződés alapján 

megállapodjunk. A falunak természetesen évek óta ez a bánya annyit jelent, hogy ugye 

gyakorlatilag egy levédett gyógyhellyé van nyilvánítva a parádfürdői területrész, és ez a 

kórháznak az érdeme, ugye, a timsós, vasas gyógyvíz tekintetében. Tehát itt elég régen volt 

olyan, hogy kőzetcsere, bányászni kell ahhoz, hogy meg tudják újítani ezt a gyógyvizet. Ezt 

vizsgálják. Ehhez kell nekik mintegy elinduláshoz ez az együttműködés, mert ígéretük van arra, 

hogy kapnak állami segítséget arra, hogy ezt a hiányzó kőzetet kihozzák. Tehát kérdésre a 

válasz… 

 

Hegedűs József: 

Na, de ebből, elvileg az önkormányzatnak most semmilyen fillér nem lesz. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Nincsen haszna. Nem is volt, nem is lesz. Tehát amikor mi elindultunk abba az irányba, hogy 

próbálunk mi bányászni, akkor is az ingyenes kőzetátadás volt szóban mindaddig, amíg ugye 

állami a kórház, tehát ebben a státuszban van.  

 

Hegedűs József: 

Jó. Köszönjük szépen. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó. mehetünk tovább, azt gondolom, és akkor ez volt a 3. napirendi pont, jön a 4. napirend.   

       

 

4./ Napirendi pont 

 

Településképet meghatározó épületek külső 

rekonstrukciója c. pályázat benyújtásáról 

     döntés (Parád, Kossuth L. u. 47. volt napközi épület) 

     Előterjesztő: Mudriczki József polgármester 

 

 

Mudriczki József polgármester: 

A kiküldött anyagban szerepel, arra gondoltunk, hogy a templom mellett lévő volt 

iskolaépületnek a felújítását, rekonstrukcióját, kicsit átalakítását szeretnénk pályázatba vinni. 

Ez előzetesen a Tarna 91 pályázatíró céggel, Kft-vel egyeztettünk abban, hogy készítsen elő 

anyagot ennek a pályázatnak a beadására. Gyakorlatilag itt azt képzeltük, hogy megtöltjük 

élettel, tehát egyfajta civil házként ezt az épületet, és ennek kapcsán ugye a külső homlokzatot 

fölújítjuk, energetikáját egy kicsit rendbe tesszük, napkollektorokkal látjuk el, és talán helyet 

kaphat majd a PAKSZ kulturális egyesület ott valamelyik teremben. Megmaradhat nyilván a 

kézi manufaktúra, valamint az önkéntes tűzoltó csapat kapna egy szertárat az északi oldalon 

található teremben. Ezek a tervek. A tervek elkészültek, gyakorlatilag beadáshoz szükséges egy 

önkormányzati határozat. Kérdezem a képviselő-testületet, hogy van-e ezzel kapcsolatban 

kérdés.  
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Lóczi Béla képviselő: 

Köszönöm szépen. Azt megbeszéltük már korábban, hogy bármilyen pályázat adódik ezzel 

kapcsolatban, akkor azt az iskola épületet valamilyen szinten ugye megpróbáljuk felújítani, 

korszerűsíteni. Azt tudni kell a pályázatról, hogy ez a pályázat ez külső homlokzat, hőszigetelés, 

energetika, tehát a belső átalakításról nem szól. Tehát hogy pontosítsunk azért. Ami az én 

problémám, de lehet, hogy csak az én problémám, mert nem probléma, én azt gondolom, egy 

ilyen jellegű pályázatnál ha a településnek van egy Településfejlesztési Bizottsága, illendő lett 

volna megkérdezni, hogy mi a véleménye erről. Az egy másik kérdés, hogy én konkrétan másik 

3 önkormányzatnak dolgozok most erre a pályázatra, tehát látom is, hogy mit kell csinálni, 

látom azt, hogy milyen feladatok vannak. Teljesen egyértelmű, támogatandó ez a pályázat, ez 

nem kérdés. Nekem egy pár apró észrevételem van. Az, hogy nem kérdeztek meg, hogy mi a 

véleményem, már most teljesen mindegy, ez egy dolog. Az, hogy otthon számítógépen kész 

tervek vannak az épületről, és ezáltal gyakorlatilag kvázi ingyen meg lehetett volna csinálni ezt 

a tervet, az egy másik dolog. Van 4 észrevételem. Megmondom őszintén, mikor megkaptam a 

polgármester úrtól a napirendi pontnak az anyagát, tehát szabadjon úgy fogalmazni, elgurult a 

gyógyszerem. Írtam hirtelen felindulásból egy e-mailt körbe a tisztelt képviselőknek, aki 

elolvasta, elolvasta, aki nem, nem. A hangvétele kicsit erős lett, de nem bánom. Összességében 

konkrétumról 4 olyan dolog van, ami nekem gond ez, és azt gondolom, hogy a pályázatnak 

menni kell, de ezeket át kell gondolni, és ezekkel ki kell egészíteni, vagy pedig adott esetben 

átértékelni. Az egyik az, hogy…és engedtessék meg, hogy hadd legyek kvázi önző a saját 

szakmámhoz, megkaptunk egy olyan tervanyagot, ami áll egy másfél oldalas műszaki leírásból, 

és a tartalomjegyzék szerint értelemszerűen egy olyan helyszínrajzból, amelyik le sincsen 

kottázva, két alaprajzból, és ennyi. Van hozzá egy árazott költségvetés, ez korrekt, rendben van, 

és vélhetőleg, jegyző úr állítása szerint van, és gondolom, van is, energetikai tanúsítvány. Kettő 

darabnak kell lenni, egy meglévő állapotról és egy pedig…… 

Mondtad, de nem mutattad. Köszönöm! Energetikai tanúsítványt nem lehet készíteni metszet 

és homlokzati rajz nélkül. Pont. Ennyi. Tehát ahhoz, hogy korrekt legyen egy anyag, ahhoz kell 

készíteni normális terveket. Az a tervanyag, amit ez a kolléga letett, név nélkül, nem ismerem, 

teljesen mindegy, gondolom a pályázatíró hozta, nincsen vele baj, biztosan tisztességes, rendes 

ember, és rendesen végzi a munkáját. Ez a tervanyag írd és mondd, nem fogok túlozni, egy 

másfél napi munka. Ezzel sincsen baj. Ha annyi, annyi. Következő, ugye, felsoroltam, hogy mi 

hiányzik a tervanyagból, ezek szerint akkor azt jegyző úr mondta, hogy van tanúsítvány, tehát 

legyen. Ez nem probléma akkor. Az összegekkel, ugye, a pályázati felhívásnak az 5.3-as pontja 

írja azt, hogy gyakorlatilag mekkora a támogatás mértéke. Itt egy maximálisan 50.000.000.-Ft 

bruttó összeget lehet elnyerni. Ez a Parád tekintetében 90 %-kal lehet számolni, miután olyan 

területen vagyunk, a pétervásárai járás területén, tehát gyakorlatilag 45.000.000.-Ft-os bruttó 

összeggel lehet számolni. Nagyon fontos, a másik 3 pályázatnál úgy van, tehát vélhetőleg ennél 

a kiírásnál is így van, 10 %-os önrészről beszélünk, de a 10 % nem a 45.000.000.-Ft-ból jön le, 

hanem a 45.000.000.-Ft a támogatott összeg, és plusz még 10 %-ot hozzá kell tenni. A 

költségvetés bruttó negyvenegynehány millióról szól, és abból visszavéve az egészet, magyarul 

ha a pályázat kiírása szerint kalkulálnánk a költségekkel, akkor maradna még körülbelül 

6.000.000.-Ft plusz bruttó költségünk, amiből lehetne például a fűtést korszerűsíteni. Tehát 

ilyen szempontból át kell dolgozni a tervet mindenképpen, vagy ajánlatot. És ami a 

legfájdalmasabb számomra, ugye itt mai napig is elhangzott mindenféle összeg, hogy itt a 

közművelődés szervezőnek 200.000.-Ft, meg ide-oda pénzek, amoda pénzek, a múltkor az 

egyik falubeli hölgy nehezményezte azt, hogy 50.000.-Ft + ÁFA kimegy minden hónapban a 

felvételre, holott ezt gyakorlatilag ingyen is meg lehetne csinálni, hát tisztelt jelenlévők, a 

kollégának a tervezési díja erre a másfél napi munkára 980.000.-Ft + ÁFA.  
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Mudriczki József polgármester: 

Hát… 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Nincs hát, Józsi, hadd mondjam tovább!  

 

Szakács Zalán képviselő: 

Hmmm, kinek a kije? 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Ez…a pályázatíró hozta. Kész. Tehát ez nagyjából másfél évnyi videofelvételnek az ára. 

Egyetlenegy pályázatnál. Elhangzott tőled tegnap teljesen jogosan, ezt a pénzt a pályázat állja. 

De ha ezt a pénzt lecsökkentjük reális értékre, mondjuk egy 100.000.- + ÁFA-ra, ami már 

megint sok egy másfél napért, de legyen, üsse kavics, mérnöki óradíjjal számolva, 800.000.-Ft 

a házra lehetett volna fordítani. Tehát én azért háborodtam föl, és azért gurult el a gyógyszerem, 

hogyha már szabad ezzel a szóval élni, hogy tehát én tervezek hasonló anyagot, egy ilyen 

pályázathoz egy ilyen anyagot kell beadni, ilyen vastagot, teljesen idegen önkormányzatnak 

tervezek, tehát sosem láttam őket, mint ahogy mi sem ezt a tervező kollégát, ennek az összegnek 

kevesebb, mint a feléért. Ismerős önkormányzatnak, aki a szomszéd települések közül az egyik, 

szintén erre a pályázatra hatodáért csinálunk anyagot, mert reménykedünk abban, hogy máskor 

is kapunk munkát. Nem értem ezt a dolgot,… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó. Talán annyit, hadd vágjak közbe, hogy… 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Vágjál közbe! 

 

Mudriczki József polgármester: 

1.000.000.-Ft azért nem egy tervet tartalmaz, hanem tervezésre van ennyi beállítva, és ha jól 

gondolom, akkor 4 féle tervezés szól ebből az 1.000.000.-Ft-ból. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Milyen 4 féle tervezés, Józsi? 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Hát van építész tervezés. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Igen? 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Van gépésztervezés. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Igen? 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Van a villamos tervezés. 
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Lóczi Béla képviselő: 

Igen? 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző:                       

És a…te említetted a fűtéskorszerűsítést…hát azt is… 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Nincs benne. 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

…de a tervezésben benne van, mert ahhoz, hogy tudjuk használni a később…működtetni, 

üzemeltetni… 

 

Lóczi Béla képviselő: 

A költségekben nem volt benne, Gyula. Akkor mit tervezel? 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Egy pillanat. Tehát…de meg kell csinálni nekünk azért, hogy tudjuk használni az épületet. 

Tehát az azt jelenti, hogy jelenleg fűtés két helyiségben van, a virágkötő üzemben… 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Igen. 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

…ott van fűtés, és az elülső szárnyban, tehát az utca fronti szárnyban. És ahhoz, hogy a többi 

helyiséget is használni lehessen, ahhoz ki kell építeni a teljes, komplett… 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Gyula, köszönöm a segítséget, de ha te most azt mondod, hogy ez az összeg így, hogy ez a 

munka, amit te most elsoroltál, ez 980.000.-Ft, akkor bajok vannak. 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Azt én nem tudom, hogy mennyi,… 

 

Lóczi Béla képviselő: 

De én viszont igen. 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

… de ilyen ajánlatok vannak. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

És a probléma az, jegyző úr,… 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Igen? 

 

Lóczi Béla képviselő: 

…hogy van ennek a településnek konkrétan egy Településfejlesztési Bizottsága, annak van egy 

elnöke, és meg nem kérdeztetek volna, milyen összeget, mennyiért, milyen munkát. Tegnap 
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beszélgettünk erről, hadd mondjam el, azt mondtad nekem, hogy te engem megkérdeztél. 

Megkérdezted, hogy mennyi munkám van. Mondom, sok. És ezzel a dolog le lett tudva.  

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Igen? 

 

Lóczi Béla képviselő: 

1. Ad 2: Mondtam neked, hogy a tervek nálam készen állnak. Nem megtervezni akartam. És 

még egyszer kérdeztem, akkor is olyan furán néztél rám, mint most egyébként. Hidd el, hogy 

segíteni akarok, bár tudom, hogy ezt neked nehéz így kapásból elgondolni, hogy tényleg csak 

segíteni akarok. Átadom DVD-n az anyagot, és nem kerül 980.000.-Ft-ba a terv. Köszönöm, 

ennyit szerettem volna mondani! 

 

Széll Péter: 

Nem kell, mint a szociális fa, nem kell.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó. 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Jó. Tehát akkor, ha megengeded, akkor hadd válaszoljak rá!  

 

Mudriczki József polgármester: 

Ha döntünk arról, hogy tervezésre nem kívánunk fizetni, csak a fele összeget, akkor úgy fogadja 

el a pályázatot, vagy se. Határozza meg a testület, hogy mi az az összeg, hogyha ez…. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Jegyző úrral beszélgetünk. Hadd fejezzük be, jó?  

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Jó. Tehát tegnap erről beszéltünk valóban. Megkérdeztem tőled, hogy hogy állsz, mennyi 

munkád van? 

 

Lóczi Béla képviselő: 

És itt leállt a beszélgetés, mert mondtam, hogy sok. 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Pillanat, aztán folytatódott a dolog, hogy részedről megjelent egy e-mail… 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Ugye, amiben azt írtam, hogy lemondok a testületi tagságomról, mert sok munkám van. 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Így van. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

És?  

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

És akkor… 
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Lóczi Béla képviselő: 

Szerinted ebbe a sok munkába nem fért volna bele, hogy át tudjam írni a DVD fájlt?  

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Jó. Ez biztosan belefért volna. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Akkor köszönöm szépen. 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Itt a lehetőség, dönthettek, hozzátehettek, elvehettek belőle, elvethetitek. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Így fogunk tenni. A tervezési díjat én mindenképpen csökkenteném körülbelül a tizedére.                

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Köszönöm szépen. Nekem ezzel azért több problémám is van. Hisz van egy pályázatunk benn, 

amire az önrész úgy lett összekaparva, vagy összegereblyézve, ugye, a jelenlévők által ismert 

felháborodás mellett, hogy legyen önrész arra a pályázatra, ha nyerünk, most bejön egy másik 

pályázat, és furcsa módon a Pénzügyi Bizottság, aki ezt meg kellett volna tárgyalni, esetleg 

javaslatot tenni a költségvetés módosítására, hisz az nem tudom, hogy benn van, vagy nincs 

benn, az nem lett megkérdezve, nem csak a Településfejlesztési Bizottság, hanem a pénzügyi 

háttér sem lett megkérdezve. Az már csak hab a tortán, ugye, hogy van egy SZMSZ, ami azt 

mondja, hogy a szerződéseket aláírás előtt véleményezni kell, és utána a testületnek el kell 

fogadni. Tehát tulajdonképpen akkor itt van egy olyan dolog, ami sokszorosan rendelet- és 

törvénysértő. Ez nem gond, nem gond.  

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Képviselő úr! A testületi ülésen, mármint hogy a költségvetést elfogadó testületi ülésen 

döntöttek arról, ha jól emlékszem, éppen Zalán volt a legnagyobb szószólója, hogy annak az 

épületnek a külső felújítását meg kell oldani. Most megjelent egy pályázati kiírás, ennek 

próbálunk megfelelni. De ahogy gondolják, akkor ezt akár le is lehet venni a napirendről.  

 

Lóczi Béla képviselő: 

Hagy reagáljak erre, jó? Bocsánat! Megint másról beszélsz, jegyző úr. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Persze.  

 

Lóczi Béla képviselő: 

Senki nem mondta azt, hogy nem akarunk pályázni. Amikor megjelent a pályázati kiírás, 

márciusban, szerintem akkor is tudtátok, hogy mikor jelenik meg, mert akkor jelent meg, 

március vége volt az első beadási határidő. Folyamatosan tolódnak kifelé, most már május eleje. 

Miért nem lehet azt mondani, hogy uraim, szeretnénk elindulni a pályázaton, itt a pályázatíró 

cég, akivel dolgoztunk eddig, megfelel-e? Tudunk-e jobbat? Ilyen feltételekkel szeretnénk 

pályázni, ilyen tervet szeretnénk készíttetni. Nem, a végén odanyomjuk, hogy tessék, 

fogadjátok el, ezt találtuk ki, hajrá, hadd szóljon! Ez a probléma, Gyula, ez a probléma. Nem 

az, hogy pályázunk, hát persze, hogy pályázni akarunk, hát erről beszéltünk. Hát van egy 

döntésünk arról, hogy föl kell újítani az épületet az első adandó alkalommal, amikor pályázati 
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pénz lesz belőle. Vagy lehetőség. Nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy megint sunnyogtatok. Ez 

a szó a legjobb szó, hogy sunnyogtatok. Köszönöm, ezt akartam mondani. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Ezt visszautasítjuk… 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Tedd meg nyugodtan, utasítsd vissza, ahogy akarod! Józsi, sunnyogtatok! 

 

Mudriczki József polgármester: 

Ha azt mondod, akkor ez át lesz alakítva, tárgyalunk róla. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

De nem a testületi ülésen kell ezt megbeszélni, könyörgöm! Vannak bizottságok! 

 

Mudriczki József polgármester: 

Persze. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Ott ül melletted az alpolgármester úr. Ő volt, aki mindig azt mondta, hogy a bizottságokban 

kell a bizottsági munkát elvégezni. A testületi ülésen szavazni kell. Köszönöm! 

 

Mudriczki József polgármester: 

Más hozzászólás?  

 

Boros Attila:   

400 Ft-os mikulásról, arról vakaródzunk. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Ha nincs hozzászólás ehhez a pályázathoz, vagy kérem akkor a javaslatot, hogy milyen 

módosításokkal, vagy hogyan, milyen, mit módosítsunk ezen  

 

Lóczi Béla képviselő: 

Polgármester úr! Elkészült a… 

 

Mudriczki József polgármester: 

…amivel megkeressük ezt a pályázatírót. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Elkészült egy tervdokumentáció. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Igen. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Szerződtetek rá? 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Nincs aláírt szerződésünk.  
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Mudriczki József polgármester: 

Nincs aláírt szerződés. Megjelent egy pályázat, és akkor…  

 

Lóczi Béla képviselő: 

Akkor emberünk dolgozott, és akkor majd… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Így van. Így van. 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Így van. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Megmutattuk, hogy melyik épület… 

 

Lóczi Béla képviselő: 

És hogyha mi úgy döntünk, hogy nem fizetünk neki, akkor mit szól? Így járt? 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Így járt.  

 

Holló Péter Imre képviselő: 

Kaptunk ingyen egy tervet.  

 

Lóczi Béla képviselő: 

Így döntünk, hogy nem döntünk, és kaptunk hozzá egy tervet. Jó.  

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

De hát természetesen nem fogjuk tudni felhasználni. Tehát a pályázatot… 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Mennyi a beadási határideje ennek a pályázatnak? 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

A pályázat beadására nem tudod fölhasználni, ha nem fizeted ki.  

 

Lóczi Béla képviselő: 

Május 2-től lehet beadni. Jelenlegi információim szerint május 2.  

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Mennyi? 

 

Mudriczki József polgármester: 

Május 2. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Május 2-től, és azt hiszem, hogy május végéig, vagy július elejéig van nyitva.  

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Vagy augusztusig.  
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Lóczi Béla képviselő: 

Hát, attól függ, hogy hogy érkeznek be a pályázatok.  

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Ugye, egy ilyen furcsa kérdésem van, ez az idő elég arra adott esetben, hogy a pályázatnak 

megfelelően korszerűsítsd a nálad lévő anyagot?  

 

Lóczi Béla képviselő: 

Persze. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Elég? 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Persze. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

És akkor ezt megteszed 1.000.000.-Ft-os tervezési díj nélkül is.  

 

Lóczi Béla képviselő: 

Nem én akartam tervezni, még egyszer, azt mondtam, szívesen átadom az anyagot, ami nálam 

van, de megcsinálom. Ha gondoljátok, akkor megígérem, megcsinálom.  

 

Szakács Zalán képviselő: 

Mennyi idő kell rá? 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Jövő hét vége.  

 

Dr. Nagy István alpolgármester: 

Azt azért nem szeretem, az ilyet nem szeretem, Béla. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Én se. 

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

Aki dolgozik, az mondjon egy diszkrét összeget, de az úgy korrekt, hogy legyen. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Pista bácsi! Pénzért nem fogok tervezni ennek a testületnek, aminek a tagja vagyok. Pont.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó. Tehát akkor ha jól értem a jövő héten akkor ebben a formában ezt a pályázati lehetőséget, 

most erről nem döntünk, akkor vegyük le a napirendi pontról, és… 

 

Lóczi Béla képviselő: 

A pályázatról döntöttünk, a pályázat jó, és célszerű indulni rajta. Az más kérdés, hogy az általad 

javasolt elhelyezésekhez még azért elég komolyan hozzá kell nyúlni az épülethez, amiből ugye 

a pályázat nem finanszíroz semmit.  

 



76 
 

Mudriczki József polgármester: 

Ez igaz, de a lehetőségét megteremti annak, hogy ezt kialakítsuk. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

De az épületet egyrészt a falukép szempontjából mindenképpen előnyös lesz, másrészt 

mindenképpen a pályázattal semmi baj nincsen, még egyszer elmondom. Támogatom, 

induljunk el.  

 

Szakács Zalán képviselő: 

Béla! Május 11-ig… 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Mi van akkor?  

 

Szakács Zalán képviselő: 

…az két hét,… 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Akkor nyílik… 

 

Szakács Zalán képviselő: 

…hát, azért kérdezem, hogy addigra elkészül-e, azért hangosan gondolkodom, hogy akkor, ha 

addigra elkészíted, akkor egy rendkívüli ülést azért…keretében akkor döntsünk az új bel 

tartalomról. Tehát ne utasítsuk el a pályázatot, hanem foglaljunk, én azt javaslom, foglaljunk 

úgy mellette állást, hogy a pályázat menjen. Azt mondta Béla, hogy 2 héten belül ő ezt le tudja 

porolni, aktualizálni tudja, akkor május 11. környékén legyen egy rendkívüli testületi ülés. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Zalán, nem! Nem tervezem meg. Odaadom az anyagot bárkinek, ami nálam van, hogy ne úgy 

nézzen ki a terv, ahogy össze van hányva, hanem legyen tele normális tartalommal, és nem 

javaslom, hogy ennyi pénzt kifizessünk a tervezésre. Nem tervezem meg. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó, akkor ha jól értem a hozzászólásokból…tehát az önkormányzati képviselő-testület 

mindenképp támogatja ennek a pályázatnak a… 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Így van. 

 

Mudriczki József polgármester: 

…beadását, illetve ezen részvételünket, és egyeztessünk tovább a pályázat írójával a tervezés 

tekintetében, hogy a te terveidet bevonjuk,… 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Sőt hagyhatsz el belőle egy számot. 

 

Mudriczki József polgármester: 

…és kérünk új ajánlatot. 
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Lóczi Béla képviselő: 

Hagy hangozzon el egy szám. Véleményem szerint idegen tervezővel, idegen tervezőcsapattal, 

akik nem terveztek eddig, nekik is élni kell valamiből, véleményem szerint fele, harmada, ami 

korrekt ár. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Tehát mi az az összeg akkor, aminek bele kell férni ebbe a… 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Fele. 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Akkor 400. Mondjuk mértani közép.       

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó. Tehát aki ezzel egyetért… 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

És emiatt elnézést, de a másik része az, hogy át kell terveztetni, hisz képviselő úr azt mondta, 

hogy van itt még egy 6-7.000.000.-Ft lehetőség bent,… 

 

Lóczi Béla képviselő: 

A költségvetést kéne átdolgozni. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

…amit ez nem tartalmaz, mindenképpen szükséges ezzel… 

 

Lóczi Béla képviselő: 

…kiegészíteni, mert még egyszer, véleményem szerint ott van a nézeteltérés a jelenlegi 

pályázatíró és az általam ismert másik pályázatíró között, hogy a támogatási összeg plusz 10 

%, és nem a támogatási összegből 90 támogatott és 10 % önrész. És így keletkezik még egy 

ilyen közel bruttó 6.000.000.-Ft-os tétel.   

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Szerintem ott van a különbség, hogy a pályázat azt mondja, hogy a pályázható összeg fölső 

határa 50.000.000.-Ft, és az önerő 10 %. Most hogy ott van-e ez… 

 

Lóczi Béla képviselő: 

A támogatott összeg, az az 50.000.000.-Ft. Na, figyelj, mondom neked így a kamerába, úgy 

szoktak számolni a pályázatírók, hogy ok, akkor 50.000.000.-Ft, a 10 % önrész meg nekik van 

a különböző egyéb előkészítésre, tervezésre, pályázatírásra, minden ilyesmire.  

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Azt én nem tudom, hogy hogy szokták csinálni a pályázatírók. Ez most jelen pillanatban 

43.000.000.-Ft-ba kerülne ez az egész komplett mindenestől. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Igen, így van. 
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Varró Gyula címzetes főjegyző: 

És ahhoz nekünk 4.300.000.-Ft-ot kellene hozzátenni. Erről szól a jelen állás szerint… 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Én csak halkan kérdezem, hogy a bent lévő pályázat, ami 600.000.000.-Ft-os,… 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Igen? 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

…amellett az önrész hogy biztosítható? Vagy annak az önrésze. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság majd megnézi. Ha lehet, akkor hajrá. Ebben én nem kívánok állást 

foglalni.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Pénzügyi Bizottság? Mehet? Akkor… 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Erre a pályázatra szükségünk van. Ehhez vita nem fér. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Nincs vele baj. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Akkor döntést hozunk abban, hogy tehát a képviselő-testület támogatja ennek a pályázatnak a 

beadását, de a pályázatíróval föl kell vennünk a kapcsolatot, illetve a tervezési költségek 

újragondolását kérelmezem. Ezt tudom mondani. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Most akkor május 10-e környékén rendkívüli testületi ülés elé hozzák ide. 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Jelen esetben az lenne a korrekt dolog, és Béla azt mondja, hogy ezt a feléből meg lehet csinálni, 

akkor tegye ki az asztalra, hogy a feléből meg lesz csinálva. Ez így korrekt.  

 

Lóczi Béla képviselő: 

Én ezt csináljam meg felére? 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Hát ezt hogy most te csinálod, vagy a kollegád csinálja, vagy ki csinálja, de szerintem így a 

tisztességes, és azt a 4… 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Gyula! Az a tisztességtelen, amit ti csináltatok, úgyhogy most ne az én tisztességemről 

beszéljél, légy szíves!  
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Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Nincs tervező, mert tele vannak a tervezők munkával. Így van? Mert tele van most pályázattal 

az ország. De ha nem így van, akkor tévedek.  

 

Lóczi Béla képviselő: 

Gyula! Gyula! 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Igen? 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Beszéljünk a hatósági ügyekről? Hülye vagyok hozzá. Viszont is igaz. Bocs! 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Ezt most nem értem. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Nem baj, négyszemközt megbeszéljük.  

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Majd négyszemközt megbeszéljük, jó.  

 

Lóczi Béla képviselő: 

Jó. Ennyit erről. Nem tervezem meg, le kell csökkenteni a költséget.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó. Aki ezzel egyetért… 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Ha nem tudtok tervezőt a harmad áráért, akkor hozok. Jó lesz így? 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Jó.  

 

Lóczi Béla képviselő: 

Ok. rendben. 

 

Szakács Zalán képviselő: 

De akkor jelöljük meg a május 11-et. Az újabb… 

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

Ebbe a távlati javaslatba már bele lehet szőni, amit mondott a Zalán. Elkerülte a figyelmet, hogy 

400.000.-Ft-ot jelöljünk meg.  

 

Lóczi Béla képviselő: 

Akkor jelöljünk meg. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Tehát akkor… 
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Lóczi Béla képviselő: 

Sőt, bocsáss meg, kiegészítem, azt mondom, hogy csinálja a csapat, mert vélhetőleg elkezdték 

csinálni a tervezők. Most az elég inkorrekt, hogy azt mondjuk, hogy semmit. A pályázatírónak 

azért van mozgástere a saját költségéből is, oldja meg, tervezésre maximum 400.000.-Ft jut. A 

maradék 580.000.-Ft pedig legyen beépítve a költségvetésbe plusz műszaki tartalomként. 

Melyik részét nem érted Józsi?  

 

Mudriczki József polgármester: 

Én értem. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Akkor jó. Így jó lesz, urak? 

 

Szakács Zalán képviselő: 

És május 11. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Tehát akkor még egyszer, a pályázat a Kossuth Lajos út 47. számon lévő ingatlan, volt napközi 

épület tekintetében ugye akarja a képviselő-testület, hogy ezt a pályázatot beadjuk, illetve a 

pályázatíróval fölvéve a kapcsolatot, a tervezési költségek maximum 400.000.-Ft-ban álljanak 

meg. Aki ezzel egyetért… 

 

Lóczi Béla képviselő: 

A különbözetet építse be a műszaki tartalomba. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

És kiegészíteni. És kiegészíteni azzal a 6 vagy 7.000.000.-Ft-tal.  

 

Lóczi Béla képviselő: 

Így van. Tehát gyakorlatilag a műszaki tartalmat növelje meg a maximális összegre… 

 

Mudriczki József polgármester: 

A maximális összegre legyen beadva.  

 

Lóczi Béla képviselő: 

Így van. 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Meg a május 11-e.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó. Tehát akkor még egyszer, a pályázat beadását támogatja a képviselő-testület. A tervezési 

költségek nem lehetnek többek 400.000.-Ft-nál, és célozzuk meg az 50.000.000.- plafont. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

45.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Vagy 45.000.000-t. 
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Dr. Antal Árpád képviselő: 

És akkor ez kerüljön ide május 11-én a testület elé. A rendkívüli testületi ülés elé.  

 

Lóczi Béla képviselő: 

És nem én tervezem.    

 

Mudriczki József polgármester: 

Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással… 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Tehát május 11 akkor, ugye? 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Május 11.   

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Igen. 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Jó. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett egyetért 

a pályázat átdolgozásával.  

   

Parád Nagyközség Önkormányzatának 

66/2016. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Parád, Kossuth L.  u. 47-49- szám alatti 56 hrsz-u ingatlanon 

található volt iskola épület külső felújítását a meghirdetésre 

kerülő Vidékfejlesztési pályázatra elő kell készíteni. A jelenlegi 

pályázati és tervdokumentáció átdolgozandó, az épület fűtési 

rendszere tekintetében, a konvektoros gázfűtési mód helyett 

központi fűtésre, egyedi mérési leehetőséggel. A tervezési 

költség csökkentendő 400.000 Ft összegre. 

Az átdolgozást követően ismételten napirendre kell a pályázati 

dokumentumokat nyújtani. 

 

          Felelős: polgármester 

Határidő: 2016. május 11. 

 

 

5./ Napirendi pont 

 

     Időközi önkormányzati képviselők és polgármester  

     választás költségvetési tervezetéről tájékoztatás 

     Előterjesztő: Varró Gyula címzetes főjegyző 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Tisztelt képviselő-testület!  

Elkészítettük a július 3-ra kitűzött időközi önkormányzati képviselő és polgármester 

választásnak a költségtábláját. Gyakorlatilag ezt egy igazságügyi minisztériumi rendelet 
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szabályozza. Ugye, alapeset az, hogy 4 évente, amikor megrendezésre kerülnek a választások, 

annak a költségét az állam állja. Ha és amennyiben a köztes időszakban kerül sor választásra, 

akkor azt természetszerűleg az adott szervezetnek, jelen esetben Parád Nagyközség 

Önkormányzatának kell állnia. Az egyes költségtételek, a 7/2014-es IM rendeletből, annak a 

mellékleteiből kerültek meghatározásra, és azok figyelembevételével állítottuk össze a 

költségvetési tervezetet. Van benne néhány apróbb bizonytalan tétel, többek között nem tudjuk, 

hogy a szavazatszámláló bizottság, illetve a választási bizottságba lesz-e delegálás, illetve 

milyen létszámban lesz delegálás. Ugye, ezeknek az embereknek is…eddig az volt a gyakorlat, 

hogy az étkezését, és a napi ellátását, azt a költségek között szerepeltettük, és biztosítottuk, és 

hát gondoltuk, hogy ezt…úgy gondoljuk, hogy ezt illik most is finanszírozni, tehát azt a napi 

egyszeri meleg ételt, illetve a reggelit és a vacsorát, azt biztosítani minden egyes résztvevőnek. 

Tehát ennek a köre előttünk nem tisztázott, feltételezzük, hogy lesznek jó néhányan, akik 

delegálnak és ezzel változhat a bizottságoknak az összetétele, illetve létszáma. Ez a mozgó tétel 

az összes többihez, még egyszer mondom, a jogszabály alapján van kalkulálva. Tehát innentől 

fogva ennyi a mozgástér benne.  

 

Szakács Zalán képviselő: 

Ha 2.000.000.-Ft-ban maximalizáljuk, akkor nem rugaszkodtunk el a földtől. És akkor még 

benne van ez a plusz mozgástér is vígan.  

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Annyit talán nem, de… 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Tessék? 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

A 2.000.000-t szerintem nem fogja elérni, de… 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Azért mondom, hogy ha annyiban maximalizáljuk, akkor… 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Igen. 

 

Szakács Zalán képviselő: 

…abból kihozható. Javaslom akkor ezt.  

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

És hát ennek a forrása a tartalék. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Igen. Van-e kérdés … 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Szavazhatunk. 

 

Mudriczki József polgármester: 

…a július 3-án megrendezendő önkormányzati választásokra? A határozati javaslatot kívánják-

e, hogy felolvassam, vagy szavazhatunk? 
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Szakács Zalán képviselő: 

Nem. Haladjunk!   

 

Mudriczki József polgármester: 

Akkor azt gondolom, hogy szavazhatunk erről. Ki az, aki…az…úgy nyilatkozik, hogy a 

kiküldött határozati javaslattal egyetért? Aki igen, az kézfelnyújtással ezt jelezze.   

 

A képviselő-testület egyhangúlag nem szavazat és tartózkodás nélkül egyetért a határozati 

javaslatban foglaltakkal.  

 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 

67/2016. számú határozata: 

A Helyi Választási Bizottság 2016. július 3. napjára kitűzte 

az Időközi Önkormányzati Képviselők és polgármester 

választást.  

A Helyi Választási Iroda a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásán a megismételt 

szavazás, a helyi önkormányzati képviselők és a 

polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásán a megismételt 

szavazás és a nemzetiségi önkormányzati képviselők 

időközi választása költségeinek normatíváiról, 

tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 

7/2014. (XI. 6.) IM rendelet alapján elkészítette a választás 

előzetes költségvetési tervét, amely a határozati javaslat 

melléklete. 

A képviselő-testület az időközi választás lebonyolításához 

szükséges költségvetési forrásokat a 2016. évi költségvetési 

tartalékából biztosítja. 

 

Felelős: HVI vezető 

Határidő: 2016. július 3. 
 

6./ Napirendi pont 

 

     Egyebek 

 

Mudriczki József polgármester: 

A testület részéről van-e valakinek, mert nekem lenne… 

 

Szakács Zalán képviselő: 

A testület részéről a Szociális és Egészségügyi Bizottság részéről lenne. Valamikor, talán 3 

bizottsági üléssel korábban a…mondhatom? 

 

Holló Péter Imre képviselő: 

Mondjad. 
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Szakács Zalán képviselő: 

A bizottságnak egyhangú határozata volt az, hogy a szociális ebéd kihordásának a díját, azt 

minden érintett részére, aki az étkezésben részt vesz, állapottól függetlenül 0,- Ft összegben 

állapítsa meg az önkormányzat, tehát díjmentes legyen.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Tehát ez akkor az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslata.   

 

Szakács Zalán képviselő: 

És akkor most május 1-jétől.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Azt ugye, döntés előtt mindenkinek kell tudni, hogy jelentős számú ételkiszállítás történik, és 

ugye, abban a pillanatban, ha ezt ingyenessé tesszük, akkor ez még inkább meg fog ugrani. 

Kérdezem az ÖNO jelenlévő tagjait tudják-e ezt kezelni térben és időben. Tehát ehhez kapunk-

e olyan vádakat, hogy esetleg későn ér oda az ebéd valahova? 

 

Sárosné Csortos Klaudia: 

Nem. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Tehát tudják vállalni.  

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

A technikai részét ez nem érinti ez a költségvetést érinti valamelyest, de hozzáteszem, hogy a 

szociális rendelet tervezetben, ami elkészült, és még nem került tárgyalásra, abba ezzel 

kapcsolatosan van javaslat. 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Hát jó, de az nincs itt.  

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Hát március 31-i testületi ülés anyagában benne volt. 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Hát, de a testületi ülésnek ki volt az előterjesztője? A mai testületi ülésnek. Nem én. Tehát nem 

az én hibám, hogy nincs itt.  

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

De ott beterjesztettük.  

 

Holló Péter Imre képviselő: 

Szerintem az nem lett tárgyalva. 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Hát nem lett tárgyalva. Hát azért mondom, hogy újra kellett volna terjeszteni.  

 

Holló Péter Imre képviselő: 

Akkor be lett zárva az ülés, és nem tárgyaltuk. 
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Szakács Zalán képviselő: 

Azért kellett volna újra előterjeszteni. Én ezt kértem egyébként az e-mailben, hogy legyen újra 

előterjesztve.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó, csak hát ugye egy rendeleten nem tudom, hogy egy… 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Hát, de már minden fórumon keresztülment. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Most van egy előterjesztés az Egészségügyi és Szociális Bizottság részéről, ami tehát a jövő 

hónap elsejétől akkor a szociális ebéd kiszállítása ingyenesen történik. Van-e hozzászólás?  

 

Lóczi Béla képviselő: 

Csak annyit szeretnék kérdezni, mekkora plusz költség ez? 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Éves szinten talán 400.000.-Ft körüli összeg a költségvetésben. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Le is mondtam a tervezésről.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó. Tehát akkor szavazhatunk róla, úgy gondolom. Ki az, aki ezzel egyetért?       

 

A képviselő-testület egyhangúlag, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a szociális 

ebéd ingyenes házhozszállítását.  

 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 

68/2016. számú határozata: 

Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatával 

egyetértve a szociális étkezés kiszállítását 2016. május 01. 

napjától minden érintett részére, aki az étkezésben részt 

vesz, állapottól függetlenül, díjmentesen biztosítja.    

 

 

Mudriczki József polgármester: 

Az Egyebek pontban nekem lenne még az a…ja, bocsánat! Akkor alpolgármester úr. 

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

A Parádi Mozaik szerkesztői megbízatása a 3 számmal lejárt. Nem lenne-e szerencsés, hogyha 

júliusig, az új választásokig szünetelne? A szünetelés minden lapnak árt. Célszerű lenne ebben 

most állást foglalni, és dönteni, hogy a májusi és a júliusi számokat ki csinálja, hogyan.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Én azt gondolom, hogy ugye, közeledik egy választás, és a kampány elindul május 14-vel azzal, 

hogy ki lehet váltani a jelöltállító íveket. A kampányban én most tartózkodnék egy olyan típusú 

Mozaik kiadásától, ami az előző 3 számban volt. Azt mindenképpen támogatom, hogy a 
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választást megelőzően a megszokott módon az indulók, a jelentkezők bemutatkozhassanak, de 

egy addigi számot én már nem tartanék célszerűnek kiadni. Pláne nem úgy, hogy…tehát azzal 

…tehát a most fennálló képviselő-testületi tag szerkesztésével.  

 

Szakács Zalán képviselő: 

Bocsánat, én nem fennállok, hanem élek. Már csak nyelvhelyesség. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Hát ha a nyelvhelyesség, akkor… Jó, na, de biztosan értették, amit mondtam. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Én azt gondolom, hogy a mai testületi ülésről, és talán az elmúlt testületi ülésről is, hogy erről 

mindenképpen célszerű a települést tájékoztatni. Én azt gondolom, hogy mindenképpen egy 

számot célszerű lenne megjelentetni ezzel kapcsolatban.  

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Kérdésem lenne. Nem az újsággal kapcsolatosan, hanem a március 31-i közmeghallgatáson 

föltett 20 darab kérdésünkre mikor kapunk írásos választ, mert azt hiszem, már réges-régen 

lejárt az bizonyos 30 nap. 

 

Lakosság: 

15. 

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Vagy az. A képviselő-testülettől. 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Parádi Mozaikban tetszettek kérni, én úgy emlékszem. 

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Nem.  

 

Szakács Zalán képviselő: 

De. 

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Nem.  

 

Szakács Zalán képviselő: 

A jegyzőkönyvben az van.  

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Hát, akkor rosszul írták a jegyzőkönyvet, mert azt mondtuk, hogy a képviselő-testülettől. 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Meg a videón is az van. A képviselő-testülettől, de a Parádi Mozaikban.  

 

Szabóné Presovszki Mária: 

A videót meg hagyjuk békén, drágám. 
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Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

De együtt van a kettő. 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Bocsánat, nem vagyok a drágája.  

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Nem is kell, nem, nem is kell. 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Hadd utasítsam vissza tényleg ezt a kocsmai stílust.  

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Ó, miért kocsmai stílus ez?  

 

Szakács Zalán képviselő: 

Hát… 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Egy dolog, hogy kitől kéri, a másik dolog pedig, mit mond a jogszabály.  

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Ó, istenkém, ezek a jogszabályok. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

A jogszabály azt mondja, hogy választ kell adni. Nyilvánvalóan a válaszadó az a polgármester 

és a jegyző.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Szerintem…kitől kérdezték? 

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Nem őtőle kérdeztem.  

 

Lóczi Béla képviselő: 

Bocsánat, te nem vagy tagja a testületnek? 

 

Mudriczki József polgármester: 

De.   

 

Lóczi Béla képviselő: 

Hát akkor meg? 

 

Boros Attila: 

A testülettől kérdezték. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Hát a testület 7 főből áll.  
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Lakosság: 

Sokszor csak 5-ből.  

 

Holló Péter Imre képviselő: 

Akkor már nem mindegy, nem is … 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Csináljanak egy előterjesztést, legyen egy rendkívüli testületi ülés, terjesszék ide, 

megtárgyaljuk.  

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Úgy szólt a megszólítás, hogy tisztelt képviselő-testület.  

 

Szakács Zalán képviselő: 

Május 11. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Ha így gondolják, de én úgy gondolom, hogy ez nem a kérdésfeltevő óhajától függ, hogy ki 

válaszol neki. 

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Nem az én óhajom egyedül, mert ugye ezt többen írtuk annak idején, és én csak a többiek 

nevében beszélek, ahogy a magaméban is.  

 

Szakács Zalán képviselő: 

Ha kapunk egy előterjesztést… 

 

Szabóné Presovszki Mária: 

De attól függetlenül várjuk a választ.  

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Ennek az égvilágon semmi akadálya nincs, készüljön egy előterjesztés, legyen ideterjesztve, és 

megkapja a választ. Semmi akadálya.  

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

Mikor megjelenik egy lap, vagy hogyan, akkor május vége, közepe, vége lesz, nem baj?  

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Nem is csúsztatással. 

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

De előbb nem tudjuk? 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Én azt gondolom, hogy azt az előterjesztést, ha ideterjeszti… 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Én nem bánom. Éntőlem lehet holnap is, ha adnak előterjesztést hozzá. 
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Dr. Antal Árpád képviselő: 

…akkor az az elő….az a tárgyalás, az zárt tárgyalás kell, hogy legyen.  

 

Szakács Zalán képviselő: 

Tőlem a jövő héten is lehet testületi ülés. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

És a választ majd megkapják az azt követően írásban.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó. 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Akkor döntsünk róla, hogy a jövő héten erről legyen külön testületi ülés.  

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Már bocsásson meg, Zalán, amit öntől kérdeztek, és önnek kellene válaszolni… 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Énnekem mire kellett volna válaszolni? 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Hát mit tudom én, a példa kedvéért… 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Azt mondták a kérdést feltevők, hogy… 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

…a példa kedvéért önnek… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Zalán, én azt gondolom, meg is válaszolta ezt maga, és széthordatta a településen. 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Én, ami nekem szólt… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Én ezt másképp tudom, én nem kaptam belőle, de…tehát akkor… 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Ha azt mondod, hogy nem szoktad elolvasni, ami tőlem megjelenik, akkor mért küldjek? 

 

Mudriczki József polgármester: 

Tehát… 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Az volt a kifejezett kérésem, hogy önnek ne, mert úgyse olvassa.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó. Akkor hadd kérjem már meg ezt, amit küldött, és akkor… 
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Szakács Zalán képviselő: 

Jó. Ott van az interneten, hozzáfér. 

 

Mudriczki József polgármester: 

…arra talán reagálok én is, jó?  

 

Szakács Zalán képviselő: 

Ott van az interneten, hozzáfér. Ugye, azt mondta, hogy a telefonjaimat sem hajlandó fölvenni. 

Hát csak ezek után nem gondolja… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Nem is szokott hívni. 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Hát miután ezt közölte, hogy nem veszi föl, hát ne haragudjon, bolond ember, aki ezek után 

próbálkozik. Én azt gondolom, hogy nekem egyszer elég elmondani egy dolgot, és megértem, 

nem kell többször szájba rágósan elmagyarázni. Én akkor azt mondtam, hogy nem fogom többet 

hívni, ehhez az ígéretemhez tartottam magam. A szórólapból nem küldtem, az interneten 

megtalálható, ajánlom figyelmébe! Pont. Köszönöm! De nem arra kell önnek válaszolni, hanem 

a kérdésekre, amik itt hangzottak el. Már bocsánat! 

 

Mudriczki József polgármester: 

Arra magának kell válaszolni.  

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

Úgyis… 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Hát, polgármester úr már megint fordítva ül a lovon.  

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

Már mondtam többször, most csak mondom egy zárójeles mondatként, hogy ezekkel a testületi 

ülésekkel cudarul bánunk. Cudarul. Ezt, a következő testületben is ha esetleg benne leszek, ezt 

meg kell regulázni, ez így nem járja. Összekeverjük a szezont a fazonnal, egy testületi ülésnek 

nem így kell menni. De mégis azt gondolom, hogy csinálhatunk egy ilyen nem formál…nem 

szabályszerű testületi ülést, hisz ha már egyszer, én azon vagyok, ha mindannyiunknak 

címezték, vitassuk meg pontról pontra, és adjunk rá igen-nem-es válaszokat, amiből kiderül, 

hogy mit gondol a testület. Ez legyen a jövő héten. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Informális ülés? 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Nem. Rendes ülés. Mehet rendes ülésen.  

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

Nekem mindegy, informális, vagy rendes, de… 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Nem. Rendes ülés. 
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Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

…én benne vagyok… 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Amiről jegyzőkönyv készül, rendes ülés.  

 

Csortos György alpolgármester: 

Én azt tanácsolnám a Parádi Mozaikról, hogy ne legyen, már csak választási szám. Persze 

azokat a kérdéseket, azt meg Zalán képviselő úr, közben intézkedtél, ki is osztottad ezt a… 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Én nem, nem én hordtam. 

 

Csortos György alpolgármester: 

De. Lehet, hogy nem te, te írtad, itt erre lett válaszolva. 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Hát hogyne írtam volna! A magam szemszögéből válaszoltam rá. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

De Gyuri! Azt mondta pont a Marika, hogy nem kapott választ. Tehát akkor most a Zalán 

válasza, az nem biztos, hogy fedi a mi összességünknek a válaszát. A képviselő-testületnek van 

egy vezetője, úgy hívják, hogy polgármester, a felelősség a tiéd, hogy hogy intézed, saját 

magadban az irodádban, vagy összehívsz bennünket, és úgy. Ez már a te dolgod.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó.  

 

Lóczi Béla képviselő: 

Annak a testületnek ugyanúgy tagja vagy te is, akit úgy szidtak a múltkor olyan lelkesen a 

tisztelt jelenlévők. 

 

Sárosné Csortos Klaudia: 

A feltett kérdések azok Szakács Zalán képviselő úrnak… 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Akkor neki kellett volna címezni. Akkor kérdezd meg Zalántól, aztán majd válaszol. De úgy 

hangzott egyébként a testületnek szólt, a testületnek meg mind a heten tagjai vagyunk, és a 

vezetője a polgármester úr. Ennyi.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Egyebekben?  

  

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Már egy mondatban elhangzott a Mudriczki József úrtól a tájékoztatás, hogy az ő ügyében van 

egy elsőfokú ítélet. Az önkormányzatot képviselő ügyvéd úr arról tájékoztatott, hogy a bíróság 

úgy döntött, hogy nem érintette a 7 darab fegyelmi vétségnek a létét, vagy nem létét, 

valóságtartalmát, hanem hozott egy olyan döntést, amit a Mudriczki úrék sem kértek, azt 

állapította meg, hogy ennek a testületnek a határozat….testület minden tagjának alá kellett 

volna írni azt a határozatot. Na, most ennek a testületnek a tagja nyilvánvalóan Mudriczki József 
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is. Ez a döntés, ha így van, nyilvánvaló írásba foglalt még nincs, akkor nagyon érdekes helyzet 

állt volna elő, hogy az, aki fegyelmi határozatot kap, annak is alá kell írni a saját fegyelmi 

határozatát. Írásba foglalt döntést nem láttam, de ugye, 40 éves és több ezer peres ügyek után 

ez valami rendhagyó ítéletnek tűnik a számomra. Na, a kérdés lényege az, azt mondta a 

képviseletet ellátó ügyvéd úr, amivel én egyetértek, hogy ezt az ítéletet mindenképpen meg kell 

fellebbezni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha a testület ezzel egyetért, akkor ez a fellebbezés 

meg fog történni.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó. Hadd mondjam el azt azért, hogy ha már ön olyan dologról tájékoztat, amiben még nincs 

kezében ítélet, csak szóban hangzott el, és azt a határozatot, amiben az önkormányzat nekem 

fegyelmi megrovást ad, abban ezt a határozatot alaki és formai hibák miatt támadtuk meg a 

védőügyvédemmel. Természetesen, ha alaki, formai hibákra nem állt volna meg ennek a 

megtámadása, akkor a tartalmat is vitattuk volna, de a bíróság el sem jutott addig, mert ennek 

a határozatnak az elkészítője az ön volt, és olyan alaki és formai hibákat tartalmazott, ami 

alapján az ítélet semmis. Erről még papír nem született, tehát írásbeli ítélet nincs. Mihelyt lesz, 

majd fölteszem az internetre, hogy tudják olvasni, hogyha kéri a képviselő úr. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Jó, hát akkor majd a fellebbezést is föl fogjuk tenni, amit,… 

 

Mudriczki József polgármester: 

A fellebbezést is föl kell tenni, így van,… 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

…meg az eddigi anyagot is. 

 

Mudriczki József polgármester: 

…így van, és hát bíróság számára is kicsit nevetséges dolgok lettek megfogalmazva, és ők nem 

akartak abba belemenni, hogy azt fogalmazták meg, hogy énmiattam rendszerváltás óta 

kiüresedik a falu. Most mondom, hogy 2010-től vagyok polgármester, és 30-cal többen laknak 

a településen, 2016-ban most, vagy 2015. december 31-én, de ezt hagyjuk is. 

Számíthatunk…számíthatunk, bocsánat… 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Fegyelmi határozat ott van a neten. Abban ilyen nincs, a fegyelmi határozatban. Ragaszkodunk 

a tényekhez. 

 

Mudriczki József polgármester: 

De a bírósághoz való benyúj… 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Ez a testületi ülés azzal indult, hogy azzal kellett szembesítenem, hogy itt valótlanságot állított 

március 31-én. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Tisztelt képviselő! Megvonom a szót. Végighallgat, és onnantól elmondhatja ön is. A bírósági 

tárgyalásra ön, valószínűsítem, hogy az ön tollából származó további beterjesztések kerültek, 

ez tartalmazza például ezt a hát mondjuk kiüresítem a falut, meg ilyen megjegyzéseket. Idáig 
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nem jutottunk el. Védőügyvédemmel számítottunk arra, hogy meg fogják fellebbezni. Állunk 

elébe, nagyon várom. Jó? 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Ezt már a legelején mondtam, hogy ez úgyis a kúrián fog eldőlni.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Hát, maga a jövőbe látó ember, Zalán, úgyhogy ez… 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Hát hogyne.  

 

Mudriczki József polgármester: 

…valószínű ott fog eljutni, messzire fog jutni, de az a határozat most, jelen pillanatban semmis. 

Jó? Alaki és formai hibák miatt, azért… 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Nem semmis, hanem hatályon kívül van helyezve. Az nagy kettő. A semmis határozat, meg a 

hatályon kívül helyezés, ez nagy kettő.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Így van. Na, majd az ítéletet, majd ha megkapja, akkor elolvassa, de abban olyan formai hibák 

voltak, amit gyakorlott, jogértő ember nem vét, nekem ezt mondta a védőügyvédem.  

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Csak tényszerű…Egy formai hiba volt, ami szerint azt mondja, hogy mind a 7 testületi tagnak 

alá kellett volna írni. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Nem úgy kellett volna. Nonszensz. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Ez az egyik dolog. A másik dolog, tisztelettel, hogy azért tényszerű legyen a tájékoztatás, és a 

fegyelmi határozatban felsorolt fegyelmi vétségekhez nem nyúlt a bíróság. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Nem, mert odáig nem jutottunk el. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Ja, odáig nem jutottunk el. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Mert azt mondta a bíróság, hogy ez úgy nem jól van, ahogy van, úgyhogy ez tovább nem is 

tárgyalható. Egyébként, hogyha eljutunk, azt is támadjuk, mert a mi beadványunkban az is 

benne volt, hogy ha nem jutunk el az alaki és a formai hibák…, vagy ezen túljutunk, akkor a 

tartalmával sem értünk egyet. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Tisztelt… 
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Mudriczki József polgármester: 

Ott is meg lett jegyezve, hogy a mi SZMSZ-ünk szembemegy a magyar önkormányzati 

törvénnyel, és ezt sem vitatta… 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Önök állították. 

 

Mudriczki József polgármester: 

…a bíróság. Jó. De eddig nem jutottunk el, mert mondom, gyakorlatilag hogy egyszerű példát 

hozzak. Úgy érvelt az ügyvédem, hogy abban a szerződésben, ahol én szerződő partner vagyok, 

én nem lehetek tanú. Na, most a mi határozatunkban Dr. Nagy Istvánnak kellett volna aláírni a 

határozatot, és ő jegyzőkönyv hitelesítő minőségében volt. Érti a súlyát a dolognak, úgyhogy 

ezt a bíróság értette, megértette, és alaki és formai hibákra… 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Fészkes fenét! Egyetlenegyet állapított meg, ne tessék itt többet mondani!  

 

Mudriczki József polgármester: 

Az nem az akkor. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Én tényszerű tájékoztatást….másodszor… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Elsősorban várom a fellebbezésüket, és állok elébe. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Jó. Másodszor, tisztelettel hadd mondjam, ha vissza tetszenek emlékezni, a képviselő-testület 

mindenképpen visszaemlékezik, én tettem egy olyan indítványt, hogy ne fegyelmi határozat, 

hanem bírósághoz forduljunk az alkalmatlanság megállapítására. Ezt a tisztelt testület 

leszavazta ezt az indítványt. Ha ezt nem szavazza le, akkor ez a probléma nem probléma, ami 

az elmúlt testületi ülésen volt, nem probléma, saját magunknak okoztuk ezzel a problémát, hogy 

nem lett elfogadva. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó. 

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Kérdésem lenne majd. Én, személy szerint Szakács Zalán urat és Dr. Antal Árpádot értelmes 

embernek tartom. Azt nem tudom,… 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Na, mi következik ebből? 

 

Szabóné Presovszki Mária: 

…, hogy az energiájukat mért ilyen dolgokra fecsérlik. Már ez perverzitás határát súrolja. 

Sokkal többre mennénk, hogyha összefognánk, normálisan megbeszélnénk a dolgokat. Ez az 

áskálódás, ez a gáncsoskodás már-már ott van, mint ahogy Zalán idézte Cicerót, ugye, annak 

idején. Hát Cicerónak volt egy beszéde, aminek az a címe, hogy "Meddig élsz még vissza 

türelmünkkel Catilina?" Ez az első mondata. A címe pedig az, hogy Ciceró beszéde Catilina 
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ellen. Catilina egy áskálódó, gáncsoskodó, utálatos szenátor tag volt a római szenátusban. 

Ugyanez folyik itt másfél év óta. Emberek! Nézzenek már magukba! Ez a testület egy bukott 

képviselő-testület. Fölálltak, megbuktak. Másfél év alatt. Csönd legyen! 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Föloszlattuk magunkat, és mi vagyunk a bukottak.  

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Föloszlatták magukat, elismerték, hogy nem csináltak semmit, megbuktak.  

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Itt az ideje, hogy rendet csináljon, polgármester úr. 

 

Szabóné Presovszki Mária: 

A falu nevében, vagy a falu szemében, higgyék el, hogy maguk bukott képviselő-testület. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Ugyan már! Vannak negyvenen, és ők akarják itt a közvéleményt képviselni?  

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Nem negyvenen vagyunk, nem. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Az istenfáját! És ezt visszautasítom, ezeket a dolgokat! 

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Önök meg ketten vannak. Ketten. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Ketten, hát persze.  

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Ketten mennek a széllel szemben.  

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Tényleg? 

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Az egész faluval szemben. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Tényleg? Azt a szelet ön keveri hölgyem.  

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Nem… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Elnézést, a személyeskedésektől tartózkodjunk, és… 
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Dr. Antal Árpád képviselő: 

Persze. Maximálisan egyet kellene azzal érteni, hogy itt mindenfele mínusz 19.000.000.- 

költségvetéssel indulunk, mert itt 30-40 ember megkapja ezt a pénzt. Viccel? 

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Ki az a 30-40 ember? 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Azt akarja, azt akarja, azt hallja meg, amit meg akar hallani.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Tisztelt képviselő úr! Parttalanná vált ez is.  

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Így van, fejezzük be! Egyetértek. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Ne személyeskedjünk ebben! A… 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Egyetértek, és akkor döntést kérek erre, tisztelt képviselő-testület, hogy amivel elkezdtem, tehát 

akkor hatalmazza fel a jogi képviselőt a fellebbezés…… 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Gondolom, meg kellene először néznünk, hogy az írásos történetet. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Én azt gondolom, hogy az ítéletet azért olvassák el előtte, mielőtt megfellebbezik. Ne egy ilyen 

tájékoztatás alapján… 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Hát ezt mondom, én megnézném, mielőtt szavaznék erről.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Én azt kérném azért, hogy legyenek józanok, és kapják meg papírformában is. Majd 

szétküldöm. Én sem kaptam még meg.  

 

Lóczi Béla képviselő: 

Jó. Mást szeretnék. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

És akkor ki fog róla dönteni? Egy rendkívüli testületi ülést hívjunk össze?  

 

Mudriczki József polgármester: 

Akár. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Akár. 
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Mudriczki József polgármester: 

Azt is lehet, igen.  

 

Lóczi Béla képviselő: 

Köszönöm! Marika! Egy megjegyzés. Nem emlékszem rá, hogy én azt mondtam volna, hogy 

nem csináltunk semmit az elmúlt időszakban.              

          

Szabóné Presovszki Mária: 

Ilyen cirkuszokat. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Hmmm? 

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Ilyen cirkuszokat. 

 

Széll Péter: 

Azt 30-án maguk megrendezték. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Erről majd beszélgessünk egy kicsit, jó? Beszélgessünk. 

 

Szabóné Presovszki Mária: 

Majd beszélgetünk, leülünk, jó. Jó. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Úgy tudom, hogy cirkusz a mai a második. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Továbblépnék. Továbblépnék. Én egy tájékoztatást szeretnék kérni vagy most itt, vagy majd 

zárt ülés keretében. Attól függ, döntsd el, Józsi, hogy ez hova tartozik. Történt egy rendőrségi 

feljelentés általatok, jegyző úr és általad, szeretnénk tudni, hogy miről szólt. Most vagy zárt 

ülésen? Döntsd el! Engem érdekel, mert erről tájékoztattatok bennünket, hogy volt egy ilyen, 

csak azt nem, hogy… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Hát azt a tájékoztatást tudom most is csak felolvasni, a rendőrségi… 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Hát azt láttuk mi is, de mi volt az alap, mi volt az indok, vagy mi volt az oka? Vagy mi történt, 

ami alapján ezt a feljelentést tetted? 

 

Mudriczki József polgármester: 

Amit kiküldtem a képviselő-testületnek, vagy küldtünk. Tisztelt képviselő-testület! Tisztelt 

alpolgármester és képviselő urak! Tájékoztatom önöket, hogy az Egri Rendőrkapitányság 

vezetője felé április 5-én ismeretlen tettes által elkövetett, a BTK. 422. §-a szerinti tiltott 

adatszerzési tevékenység elkövetésének gyanúja miatt feljelentéssel éltünk. A feljelentés 

alapján a nyomozó hatóság helyszíni szemlét tartott, a szükségesnek vélt eszközöket lefoglalta. 

A nyomozati eljárás szakértők bevonásával megkezdődött. Az ügyben egyelőre bővebb 

információ nyújtására nincs lehetőség. Kérjük a tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét. 
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Jegyző úr és én írtam alá. Gyakorlatilag ezt kérte a rendőrség, hogy ettől bővebb tájékoztatást 

semmiképpen. A tegnapi napon egyeztettem kapitány úrral, mert számítottam rá, hogy ez egy 

kérdés lesz. Azt mondta, hogy semmiképpen ne tájékoztassak, és még a feljelentés szövegét se 

tegyem közzé. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Vélhetőleg, azt gondolom, hogy ha az önkormányzati ingatlanban történt egy ilyen jellegű 

jogsértés, akkor az önkormányzat tagjaira tartozik, mert elvégre szerintem még prosperálunk. 

Ha zárt ülésen keretében, akkor zárt ülés keretében, de tudni akarjuk, mert jogunk van tudni, 

hogy mi történt, mi az alapja a feljelentésnek. Ha úgy érzed, hogy rendőrségi kérésre ez nem 

nyilvános, akkor zárt ülésen mondd el nekünk! Tudni akarjuk. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Így van. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Jegyző úr? 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Nyílt ülésen semmi esetre nem eshet erről szó. Miután a rendőrkapitány a tegnapi nap folyamán 

azt kérte, hogy bővebb információ a nyomozás jelenlegi szakaszában ne hangozzék el, így 

szerintem… 

 

Széll Péter: 

Befolyásolni meg megváltoztatni nem lehet már semmit, én úgy gondolom. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Gyula, bocsáss meg! Ha az én házamban, az én ingatlanomban történik valami, hadd tudjam 

már, hogy miért történt rendőrségi feljelentés! És már bocsáss meg, jelen pillanatban még mi 

prosperálunk, az önkormányzat jelen pillanatban mi vagyunk heten konkrétan. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Így van. 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Jó. Akkor zárt ülés. Köszönjük!  

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó, zárt ülésen. 

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

Még szeretnék valamit mondani. Még egy kicsit visszatérve erre a Mozaikra meg erre az egész 

kérdésre. Mindenki tudja, talán már azok is, akik nem képviselők, hogy 2014-es választások 

óta nem szerkesztem a Mozaikot, és nem is írok bele egy sort se. Ez a jövőben is valószínűleg 

így lesz, kivéve most. Azért is hoztam föl a témát, mert csináltam, készen van egy olyan elemzés 

a testület munkájáról, ennek a testületnek a munkájáról, és az önfeloszlatás okairól, ami olyan 

tanulmányszerű inkább. Mondjuk, most 6 oldal, de majd megpróbálom 4-be belesűríteni. Azért 

gondolom, hogy jobb lenne valami módon még a választások előtt ezt közzé is tenni, mert 

véleményem szerint segítené a választó polgárokat az eligazodásban, és a leendő képviselőket 

abban, hogy mi elé néznek. Ezért gondoltam, hogy még próbáljuk meg, legrosszabb esetben 
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mondjuk a választási számban helyezni el ezt a 4 oldalt, de szeretném, hogyha ez kikerülne 

lakossághoz.  

 

Szakács Zalán képviselő: 

Ez most lenne aktuális, nem pedig júliusba. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Különben is inkább egyetértek, hisz azt mondtam, hogy itt a testületi ülésekről azért kell 

tájékoztatást adni Parádnak is, mindenképpen szükséges egy számnak a kiadása. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Én meg azt gondolom, hogy mivel feloszlatta magát a képviselő-testület, tájékoztatást, ugye 

akár az interneten keresztülről is meg tudja kapni a lakosság, és higgyék el, nem kéne már 

további olajat locsolni a tűzre. 

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

Hát nem, amit én csinálok, az nem olaj… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Én nem láttam ezt a…… 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

A jogszabály azt mondja, hogy a választásokig hivatalban van, és dönt. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Dönteni meg pláne nem tudok úgy addig arról, amit nem olvastam. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Tehát a képviselő-testület választásig hivatalban van.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Az, hogy annak mi a tartalma, akkor, ha megismertem, akkor tudunk valamit dönteni erről, úgy 

gondolom.  

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

Várjunk csak egy picit. Úgy van a dolog, hogy a Parádi Mozaik szerkesztésének alaptétele, 

hogy minden képviselő, ha a nevét aláírja, cenzúrázatlanul, ellenőrizetlenül és megtilthatatlanul 

megjelentethet bármit a lapban. 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Igen. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Kész. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Ami kvázi vélemény. 
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Mudriczki József polgármester: 

Jó, csak ezt én nem vitatom, én azt mondom, hogy én addig erről dönteni nem tudok, amíg nem 

láttam a tartalmát. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Józsi!  

 

Szakács Zalán képviselő: 

Nem a …kell dönteni, hanem a Mozaikról.  

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Elnézést! Miért akar a polgármester dönteni? A képviselő-testület dönt, nem a polgármester. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Hát ez az, miről is lehetne, miről akarsz dönteni?   

 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Álljunk meg! 

 

Mudriczki József polgármester: 

Szavazzunk akkor! Jó? 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Álljunk meg egy kicsit!   

 

Szakács Zalán képviselő: 

Indítvány volt ez a részedről? 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Sőt! Sőt! 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Indítvány volt ez? 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

A szerkesztőbizottság a képviselő-testület. Vagy a felelős szerkesztő… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Kiadója. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

A felelős kiadó a képviselő-testület.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó. Tehát akkor… 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Miért vindikálja a polgármester magának ezt a jogot, hogy ő akar erről dönteni? 
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Mudriczki József polgármester: 

Nyugodtság, ügyvéd úr, nyugodtság! Indítványozott alpolgármester úr valamit, és Szakács 

Zalán mellé állt. Ez az, hogy jelenjen meg a választási kampányt megelőzően egy Parádi 

Mozaik szám…. 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Két Mozaikról volt szó, egy rendes, meg a választási különszám.  

 

Mudriczki József polgármester: 

…amiben megjelenik az a cikk, amit ő gyakorlatilag a feloszlatásról, vagy a testületi 

munkáról… 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

És ebbe minden képviselő írhat bele saját nevével. 

 

Mudriczki József polgármester: 

…végzett. Ki az, aki ezzel egyetért? 

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

Még egy pillanat. Annyi, hogy ne legyen ebből konfliktus, és én nem az a természetű ember 

vagyok, aki élezi a helyzetet, hanem tompítani akarja. Ezért el is vállalom, hogy míg…ne Zalán 

szerkessze, és a díjazás nélkül megcsinálom ezt a lapot, más információkkal is ellátom most 

kivételesen, ha kell.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Ki az, aki ezzel egyetért? 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta az 

indítványt.  

 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 

69/2016. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

támogatja Dr Nagy István Gyula alpolgármestert 

kezdeményezését a Parádi Mozaik megjelentetéséről. 

A testület megbízza alpolgármesterét a soron következő szám 

összeállításával, amelyben hiteles tájékoztatást ad, a testület 

nevében a feloszlatás körülményeiről.  

 

Felelős: alpolgármester 

Határidő: 15 nap 

 

Mudriczki József polgármester: 

Akkor… 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Már bocsánat! Lehet olyat kérni, hogy ez úgy jelenjen meg, hogy mielőtt a kampány időszak, 

ugye, amikor ki lehet venni a szavazólapokat, onnantól kezdődik, ha jól sejtem, a kampány 

időszak, ugye? 
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Szakács Zalán képviselő: 

Tehát május 14. előtt kell neki megjelenni.  

 

Lóczi Béla képviselő: 

Tehát hogy előtte jelenjen már meg és ne a kampány időszakban. 

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

Hát, mondjuk a jövő hét. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó.  

 

Szakács Zalán képviselő: 

Hát, még a jövő hét utáni hét belefér.  

 

Lóczi Béla képviselő: 

Hát a lényeg az, hogy a kampány, kvázi a kampányidőszak előtt jelenjen még meg. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Meg, ha jól értettem, azt mondta a polgármester úr, hogy névvel ellátva minden képviselő. 

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

Nem. Én, én nevem… 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Hát aki akar.  

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Aki akar, nyilván.  

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

Nem, azt nem, azt… 

 

Szakács Zalán képviselő: 

A szerkesztését gondolta, nem?  

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

Csak egy pillanatra. Tehát a dolog úgy van,… 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

Most miről beszélünk? A cikkről beszélünk. 

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

Jól van, na, az egy megírt szöveg, amit én holnapután közreadok, hogy mindenki ismerhesse. 

 

Szakács Zalán képviselő: 

De hátha más is akar még.  
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Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

Jó, de más most ebben a témában, ha kérem, vagy akkor én visszalépek, ne szóljon. Csak 

kavarja, csak már elmondja százszor. Én egy korrekt, objektív, a tőlem telhető legteljesebb 

elemzését akartam ennek adni. Ha bíztok bennem, menjen, ha nem, akkor nem jelentetem meg. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Hadd nézzük meg először. 

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

Nézzétek meg. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

De azt, hogy korrekt és objektív, véleményem szerint másképp gondolja Zalán, és másképp 

Józsi, hogy mi az objektív, és mi a korrekt, tehát…értem, hogyha te nem ez a kategória vagy, 

és bocsáss meg, hogy így mondom, de ezért… hogy mennyire sikerül…. belőle. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó. Mindenképp kérjük akkor, hogy ezt küldd szét, és visszajelzés menjen mindenki részéről.  

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

Ja, ja, pillanat. Jó, ezt nyilvánosságnak. Egyetlen mondatot nem javítok ki benne. Vagy megy, 

vagy nem megy.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó. 

 

Szakács Zalán képviselő: 

De hát ezt a legelején tisztáztuk. Meg akkor a választási különszám… 

 

Lóczi Béla képviselő: 

De akkor nem lesz 4 oldal, 5-6 oldal marad? 

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

Nem, hát lehet… 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Akkor csak javítasz benne. 

 

Dr. Antal Árpád képviselő: 

De ha csak te akarsz írni, akkor ne szűkítsd le. 

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

Nem úgy értem, hanem… 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Hozok egy könyvet, az a legtisztább, és akkor… 

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

Na, jól van. 
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Mudriczki József polgármester: 

Már megint nem jó irányban megy. Tehát elkészül egy .. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Mi értjük, csak polgármester úrnak nincsen már humorérzéke este. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Igen? Az jó. 

 

Lóczi Béla képviselő: 

Hát, mint látod, persze. 

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó.  

 

Szakács Zalán képviselő: 

De a választási különszámot is megcsinálod.  

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

Az nem az én…azt nem az én…azt nem…azt jegyző úr megcsinálja.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Azt meg szoktuk csinálni. Azt a hivatal meg megcsinálja, és kiadásra kerül. Gyakorlatilag… 

 

 

Dr. Nagy István Gyula alpolgármester: 

És aki még ezek után erőt érez magában, hogy induljon, az forduljon a jegyző úrhoz.  

  

Szakács Zalán képviselő: 

Jegyző úrhoz hadd legyen egy kérdésem. Állandóan azon gondolkodom, amit itt… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Zalán! Majd ha szót kap, jó?   

 

Szakács Zalán képviselő: 

Hadd legyen egy kérdésem, mert törvényességi kérdés! Állandóan azon gondolkodom, amit a 

Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke fogalmazott meg, hogy a határozatot minden képviselőnek 

alá kellett volna írni. Egyetlenegy mondatom van. Hogyha ez valójában így törvényes, vagy 

úgy kellett volna, miért nem tetszett akkor kiabálni? Köszönöm! 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Zalán! Először is, én nem láttam azt a határozatot, amiről itt az érintettek beszélnek, tehát nem 

tudom, hogy ez mi lenne, vagy valami félreértés. Hmm? Hát, ez az alaphelyzet. Annyit… 

 

Mudriczki József polgármester: 

Tehát ez a határozat úgy került szétosztásra itt a képviselő-testületi ülésen, hogy jegyző úr azt 

nem látta előtte. 
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Szakács Zalán képviselő: 

Hát, nem a tartalmával van baj, hanem azzal, hogy ha, mint a törvényességnek az őrének tudni 

kell, hogy ez… 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Tudom is. 

 

Szakács Zalán képviselő: 

De jegyző úr! Akkor most nekünk minden határozatunk érvénytelen lenne, amit a…nem csak 

ez a képviselő-testület, hanem az előző is tudott? 

 

Varró Gyula címzetes főjegyző: 

Nem! Zalán! Erről kár most még, már megbocsásson, most fecsegni, mert nem látta senki sem 

a bíróság ítéletét. Mindenki elmondásra hivatkozik. Ebben a kérdésben meg elmondásra ne 

hivatkozzanak! 

 

Mudriczki József polgármester: 

Jó. Tehát az Egyebek napirendi pontban nekem lenne egy olyan indítványom, ami a 

közművelődési referens asszony se az éves programját, se a Palócnap megrendezését nem 

kívántuk tőle, így én szeretném a szerződését 30 napos határidővel felbontani. Tehát az azt 

jelenti, hogy…és ehhez kérem a támogatásukat. 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Természetes.  

 

Lóczi Béla képviselő: 

Hát akkor a képviselő-testület majd másképp dönt. Minden további nélkül.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Tehát ez az indítvány. Kérem, hogy szavazzunk róla. Tehát hogy az Asztalos Dezsőné 

közművelődési referenssel kötött, február 9-én kötött szerződésünket… 

 

Szakács Zalán képviselő: 

Nem Asztalos Dezsőnével, hanem az Altavista 2006 Kft-vel.  

 

Mudriczki József polgármester: 

Bocsánat, így van, az ő cégével kötött szerződésünket fölbontjuk. Természetesen a 

szerződésben meghatározott paraméterek szerint, ami még egy hónap kifizetését előirányozza. 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással döntsön. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett egyetért 

a szerződés felbontásával.  

 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 

70/2016. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Altavista 2006 Kft-vel 2016. évre kötött megbízási szerződés 

felmondásáról döntött. 

A testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a hozott döntés 

végrehajtása érdekében szükséges intézkedést soron kívül tegye 

meg. 
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