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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 19-én 

de. 08
00

 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – 

megtartott rendkívüli üléséről. 

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Meghívottak: mellékelt jelenléti ív szerint 

 

 

Jónás Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott 

vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 12 

fő képviselő jelen van.  

Bana Gábor és Dr. Iványi Tibor távolmaradását jelezte.  

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra, 

valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Illés János képviselőre és a kiküldött 

meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására. 

 

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Szeretném bejelenteni, hogy a rendkívüli testületi ülés oka a pályázat és egyetlen 

egy napirendi pontunk van, illetve a különfélékben egy bejelentésem lesz. Aki ezzel 

egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.  

 

 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 

jegyzőkönyv-hitelesítők személyét, valamint a napirendi pontok tárgyalását – 12 fő 

igen szavazattal (Dr. Iványi Tibor és Bana Gábor nem volt jelez a szavazásnál) 

elfogadta.  

 

 

NAPIRENDI PONTOK: 

 

 

1./ Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Reneszász Év keretében meghirdetett 

„Fókuszban a Közművelődés” cím pályázaton való részvétel 

Ea.: érintett intézményvezetők 

 

2./ Különfélék 
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

 Azt szeretném kérni, hogy több lakos kérte, hogy aki még Bozsó Gyulánál veszi igénybe 

a szolgáltatást szeretnék nézni a testületi ülést. Ma reggel bejött Bozsó Úr beszerelte 

azokat a műszaki dolgokat, hogy élő egyenes adásban tudják a lakosok nézni. Erre ma is 

engem megkértek, hogy tájékoztassalak, igény is van rá, név szerint is, ha kell. 

Szeretném kérni, hogy járuljunk hozzá, hogy ez egyenes adásban a lakosok tájékoztatása 

történjen meg.  

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Én úgy gondolom, hogy itt egy olyan incidens történt testületi ülés előtt, nem bocsánat, 

először a képviselők szavazzák meg, hogy kimenjen-e Bozsónak az adás?  

 

 

Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

 Nem Bozsónak, a lakosoknak, nehogy félre értsd. 

 

Jónás Sándor polgármester: 

 A lakosoknak, de Bozsóhoz kell, hogy kimenjen, ő onnan tudja továbbadni, aki ezzel 

egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – jelen testületi ülés élő egyenes 

adásban történő közvetítésére vonatkozóan – 5 fő igen, 7 fő nem szavazattal (Dr. Iványi 

Tibor és Bana Gábor nem volt jelez a szavazásnál) az alábbi határozatot hozta:  

 

 

59/2008.(III. 19.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2008. 

március 19-én megtartott rendkívüli ülés élő egyenes adásának a Helio-Sprint Bt. által 

történő közvetítésével nem ért egyet.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jónás Sándor polgármester  

 

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Én azt javaslom, hogy amennyiben Bozsó Gyula lejátssza, illetve fizetett hirdetésként, 

esetleg ezt a rendkívüli testületi ülést az ő csatornáján, nem is egyenesben, de lefogjuk 

adni, hogy ne maradjanak le és ne károsodjanak a Tisztelt csegei lakosok abban, hogy 

nem tájékozódhatnak abban, ami itt történik a testületi ülésen. Ezt a későbbiekben is 

szándékozom fenntartani, de mindenesetre el kell mondanom, hogyha ez lejátszásra fog 

a Bozsó Gyula csatornáján kerülni, akkor mindenki tisztában lesz vele. Valószínűnek 

tartom, hogy azok a képviselők, akik nemmel szavaztak, ez pontosan a mai napon 

történt incidens miatt tették. Tettlegességig fajult a dolog, Bozsó Gyula meglökte az 

Alpolgármester Urat, ami miatt az Alpolgármester Úr rendőrségi feljelentést tesz Bozsó 

Gyula ellen. Itt én ezt az ügyet szeretném itt és most ezzel befejezni, ettől kezdve az 

Alpolgármester Úr minden bizonnyal a feljelentését megfogja tenni, mi pedig ezt a 
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felvett testületi ülés anyagát, amilyen gyorsan csak tudjuk átfogjuk adni Bozsó Gyula 

Úrnak, hogy adja le a Tisztelt Lakosoknak.  

 

Nagy Miklós alpolgármester: 

Tisztelt Képviselő-testület! Én úgy gondolom, hogyha Bozsó Úr szeretné ezt az 

önkormányzati testületi ülést leadni a saját csatornáján a saját televízió nézőinek, akkor 

nem üzengetni kellene egy képviselővel, hanem le kellene írnia és a képviselő-

testülethez be kellene nyújtania. Amennyiben ő ezt leírta volna, hogy ő továbbra is 

igényt tart a képviselő-testületi ülés nyilvános közvetítésére, erre az engedélyt minden 

bizonnyal megadja a képviselő-testület. Itt nem cirkuszolni kell, itt nem kell 

tettlegességig fajulni a helyzetnek, itt nem kell valakinek felháborodni azért, mert 280 

millió Ft-tal megkárosította a települést és szóvá merem tenni. Itt tisztességesen el kell 

járni. És Bozsó Úr egy tisztességtelen ember, egy rendkívül mocskos, aljas ember 

 

Jónás Sándor polgármester: 

Na, Alpolgármester Úr, megkérlek  

 

Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

Ne ragadtasd el magad.  

 

Nagy Miklós alpolgármester: 

Nem ragadtatom el magamat, de vannak kifejezések, amelyeket én így gondolok, tehát 

nem tudok egy ilyen embert más jelzővel illetni.  

 

Jónás Sándor polgármester: 

Alpolgármester Úr köszönöm szépen. Én azt hiszem ezt zárjuk le.  

 

Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

Sándor ne haragudj már, rosszul mondja az Alpolgármester Úr, ne zárd már le addig 

nagyon megkérlek.  

 

Jónás Sándor polgármester: 

Mit?  

 

Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

Nem Bozsó Úr kérte, én nem értem meg Miklóst. 

 

Jónás Sándor polgármester: 

De elmondtad. 

 

Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

 De nem Bozsó Úr kérte, hanem engem mint képviselőt kerestek meg a lakosok.  

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Így van. 

 

Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

Én mentem el Bozsó Úrhoz, hogy Bozsó Úr légy szíves ebben segíteni. Azt mondta 

Bozsó Úr, hogy nem segít. Tegnap este még úgy váltunk el, hogy ő ezt nem teszi meg, 

mivel kiküldted, szó szerint mondta a múltkor, hogy ne zavarj, vissza kell nézni vagy 
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két testületi üléssel előtte. Azt mondtam, rendben van Gyuszi, én nem tudok mást, én 

lakossági kéréssel fordulok Te hozzád is és azt mondtam, hogy ezt tedd meg, erre ma 

reggel jövök befele, azt mondtam, hogy csak átgondolta és megtette. Tehát én mint 

képviselő kértem, én kértem meg Bozsó Urat, ha azt mondja Bozsó Úr, hogy én fogok 

érte fizetni, akkor én fogom kifizetni. Válasszuk már külön Bozsó Urat, lakossági kérés 

volt.  

 

Nagy Miklós alpolgármester: 

Már ne haragudj 

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Egy pillanat türelmet, tessenek befejezni.  

 

Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

 Miklós majd nézd vissza,  

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Tessék befejezni képviselő társam, tessék befejezni.  

 

Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

 Befejezzük, befejezzük Sándor mindig, de értelmesen fejezzük be, ne félmondattal 

nagyon megkérlek.  

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Nem teljes egészében most akarom összefoglalni.  

 

Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

 Akkor hagy fejezzem én is be légy szíves és ad meg azt a kellő tiszteletet, amit egy 

képviselőnek meg kell Sándor, és erről az agresszív magatartásról szokjál le, mert 

elfogom mondani Sándor mindig amit elmondtam és ne forgassátok ki a szavaimat.  

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Nincs semmi kiforgatva.  

 

Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

 Nézzétek vissza.  

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Nincs semmi kiforgatva, és megkérlek, hogy az ilyen hangoktól tartózkodjál,  

 

Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

 Te meg ad meg akkor a szót 

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Én megadtam a szót, elmondtad százezerszer, nem fogom végighallgatni, hogy a 

lakosok téged kerestek meg és te szóltál Bozsó Gyulának, ezt mindenki tudja, ezt 

egyszer elmondtad, tudomásul vettük. Ezzel nincs semmi gond tovább, ezt akarom 

összefoglalni. Igen, én örülök, hogy a lakosok téged megkerestek, a többi képviselő nem 

jelezte, úgy látszik csak téged kerestek meg. Én, a polgármester felém bejelentés nem 

érkezett, a jegyzők felé bejelentés nem érkezett, várjuk. De én azt hiszem, hogy 



 

 

kjnjhkjh [Év] TTIISSZZAACCSSEEGGEE  VVÁÁRROOSS  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATT  KKÉÉPPVVIISSEELLŐŐ--TTEESSTTÜÜLLEETTÉÉNNEEKK  JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVVEE  

T i s z a c s e g e  V á r o s  Ö n k o r m á n y z a t a  

 

Oldal: 5 

egyáltalán Bozsó Úr nem tartozik sem a képviselők, sem sehová, hogy ennyi időt ezzel 

foglalkozzunk, ha ő akar valamit keresse meg az önkormányzatot, ne üzengessen senkin 

keresztül, meg ne jöjjön, de tudomásul vettük. Még egyszer mondom, tudomásul vettük. 

Te kértél, hangsúlyozom tudom, én itt azt hiszem, hogy ezzel a Bozsó témát zárjuk le és  

a napirendi pontra térjünk át.  

 

 

 

1./ Napirendi pont 

 

 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Reneszász Év keretében meghirdetett 

„Fókuszban a Közművelődés” cím pályázaton való részvétel 

Ea.: érintett intézményvezetők 

/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Reneszász Év keretében meghirdette a 

„Fókuszban a Közművelődés” című pályázatot, amire az önkormányzatunk 

természetesen pályázni szeretne. Ezt az anyagot szóban Ládiné Ibolya kifogja 

egészíteni.  

 

Ládi Jánosné könyvtárvezető:  

 Tisztelt Képviselő-testület! Mint ahogyan azt az előterjesztésben is olvashatták, az 

Oktatási és Kulturális Minisztérium a Reneszánsz Év keretében meghirdetett egy 

pályázatot, az önkormányzatok részére, melynek címe Fókuszban a Közművelődés. 

Polgármester Urak , Hajdu Bálint és az intézményvezetők elkészítették a pályázati 

anyagot. A tervezett eseményeket egyesületek és társadalmi szervezetek bevonásával a 

helyi hagyományok, népszokások ápolására, bővítésére építettük.  

Kiemelt programjaink között szerepel időrendben a „Csegei Kikelet” címmel 

megrendezésre kerülő Gyermeknap, melyet a kistérségek településeinek bevonásával 

szeretnénk még emlékezetesebbé tenni. A nap fővédnökségére dr. Hiller István oktatási 

és kulturális miniszter urat kértük fel levélben.  

A második fordulat egy Hagyományőrző Néptánc Találkozó megszervezése a 

Művelődési Házban, díszvendég a Debreceni Forgórózsa Néptánc Egyesület lesz.  

Harmadik eseményként szerepeltetjük dr. Papp József emlékkonferenciáját, majd az azt 

követő Könyvtár névadót.  

Negyedik programelem augusztus 20-a méltó megünneplésére, elfelejtett mesterségek 

felelevenítésére orientálódik.  

Ötödikként a Csegei Csikósnap megtartását vettük elgondolásunkba, majd végezetül 

„Tél űző” címmel a Farsangi hagyományok ápolását.  

 Ezekre a programokra 2 millió forintot lehet pályázni, mely vissza nem térítendő 

támogatás, önrésze ennek 10 %, 200 ezer forint. Nagyon szépen megkérnénk a 

Képviselő-testületet, hogy előterjesztésünket megvitatni, majd jóváhagyni 

szíveskedjenek.  

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Emiatt kellett a rendkívüli testületi ülésünket összehozni, mert március 21 a határideje a 

pályázat beadásának. Én mondtam már a Tisztelt Képviselőknek is és a lakosokat is 
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tájékoztattam, hogy az idegenforgalomra borzasztó nagy hangsúlyt kell fektetnünk. Ez is 

annak a jele, de természetesen várom a Tisztelt Képviselőknek is a véleményét, 

hozzászólását, hogyha van ezzel kapcsolatban valami, kérem tegyék meg.   

 

Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

 Nagyon felkészült dolog, amiről beszéltél Ibolya. Én nagyon örülök, hogy ezek a dolgok 

így elindulnak, pályázati szinten is, hogy ez legalább Tiszacsege vonatkozásában is egy 

elindulási lehetőség. A Csikós Napnak is nagyon örülök, hogy ezt valaki felvetette, ilyen 

falusi turizmus, falusi rendezvényeknek a megrendezésén Szatmárcsekén vettem részt, 

ahol ezek a kistelepülések, ahol összetudnak fogni, megtudják szervezni. Én ajánlom, 

nem hiszem, hogy ez sértene is valakit, érdemes volna egyszer a szatmárcsekei 

Polgármester Úrral, akit úgy érzem mindenki jól ismer, felvenni a kapcsolatot még 

pluszba. Olyan rendezvényt rendeztek le párhuzamosan a Kocsonya Fesztivállal 

kapcsolatosan, hogy én csodálkoztam rajta, jelen pillanatban a környéken ilyen 

szervezett rendezvényt keveset láttam. Hogy jól induljon el a kezdet nagyon fontos ezzel 

kapcsolatban, de nagyon jónak tartom. Ami támogatást megtudunk adni, személy szerint 

én is támogatom ezeket és a képviselő társaimat is arra kérem, de gondolom ez nem 

kérdés, hogy ezt támogassuk. Sőt nagyon örülök neki, hogy végre előjöttek ezek a 

dolgok.  

 

Répási Lajos PTKIB. elnök: 

 Tisztelt Testület! Részemről is támogatható és támogatni kell ezt a pályázatot. Úgy néz 

ki, hogy szinte majdnem az egész évet átkarolja, nem a teljesség igényével 

természetesen, mert emellett számos kulturális és egyéb rendezvényeink lesznek. Úgy 

gondolom, ha erre tudunk ennyi pénzt pályázni mindenképp támogatnunk kell a 200 

ezer Ft előteremtése ne jelentsen problémát, ezt mindenképp biztosítani szükségeltetik, 

javaslom elfogadásra és támogatásra.  

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Amennyiben más nincs, én úgy látom, meg nem is kell, hiszen kivételesen most úgy 

gondolom ezzel mindenki egyetért. Felolvasnám a szó szerinti határozatot:  

„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért az Általános Iskola, a 

Bóbita Óvoda, Városi Könyvtár, a Tourinform Iroda és a Művelődési Ház Fókuszban a 

Közművelődés című pályázaton történő részvételével, melyet az Oktatási és Kulturális 

Minisztérium a Reneszánsz Év keretében meghirdetett programra nyújtanak be.  

A pályázati anyag elkészítésével megbízza: az érintett intézményvezetőket 

A képviselő-testület vállalja továbbá, hogy sikeres pályázat esetén a programhoz 

szükséges önrészt 200 000 Ft-ot biztosítja.” 

 Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem kézfelnyújtással jelezni 

szíveskedjen.  

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – „Fókuszban a Közművelődés” 

cím pályázaton való részvételt – 12 fő igen szavazattal (Dr. Iványi Tibor és Bana Gábor 

nem volt jelez a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
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60/2008.(III. 19.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért az Általános Iskola, a 

Bóbita Óvoda, Városi Könyvtár, a Tourinform Iroda és a Művelődési Ház Fókuszban a 

Közművelődés című pályázaton történő részvételével, melyet az Oktatási és Kulturális 

Minisztérium a Reneszánsz Év keretében meghirdetett programra nyújtanak be.  

 

A pályázati anyag elkészítésével megbízza: az érintett intézményvezetőket 

 

A képviselő-testület vállalja továbbá, hogy sikeres pályázat esetén a programhoz 

szükséges önrészt 200 000 Ft-ot biztosítja.  

 

Határidő: 2008. március 21. 

Felelős: Jónás Sándor polgármester  

 

 

 

2./ Napirendi pont 

 

 Különfélék. 

 

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Azt szeretném nagyon röviden - mivel többen is jelezték, hogy más elfoglaltságuk is van 

- jövő héten március 26-án szerdán soron következő testületi ülésünket fogjuk tartani, 

kérném azokat a Tisztelt Képviselőket, akik esetleg valami beadvánnyal akarnak élni 

tegyék meg.  

 Ma még a különfélékben annyit szeretnék bejelenteni, hogy teljesítettem a képviselők 

megbízatását, a Minipláza Kft-vel a szerződést aláírtuk, megkötöttük, tehát egyenes út 

vezet ahhoz, hogy ezen az oldalon is eltudjunk indulni a szebb jövő felé. Tegnap ez 

megtörtént, úgyhogy ettől kezdve pont került a végére. Ha valakinek esetleg van még 

észrevétele mondja el.  

 

Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

 Nekem ezzel kapcsolatban csak az lett volna, hogy ezt az előszerződést áttudtuk volna 

tanulmányozni. Mert a múltkori rendkívüli üléskor, mikor engem felhívtál, azt mondtad 

ezen a rendkívüli ülésen csak a Remondis Kft-vel kapcsolatban van felvetés, én azt 

mondtam, hogy ezzel kapcsolatban is egyetértek a felvetéssel. Ha lehet így, akkor 

írásban is megteszem, igennel szavazok, hogy kerüljön át más kezelésbe a szemét 

üggyel kapcsolatban, amit felvetettél. Én nem tudtam erről, tegnap kaptam pontosan ezt 

a kivonatot a szerződéssel kapcsolatban.  

Ezzel kapcsolatban, mivel alá van írva, nekem csak nagyon röviden, nagyon sok 

bizonytalanságot tartalmaz ez a szerződés, ezt hamarabb oda kellett volna adni a 

képviselő társaimnak is, erre egy pár napot, hogy ezt áttanulmányozzuk, erre időt kellett 

volna hagyni. Én ezt így ilyen „kutyafuttában”, hogy odaadni a képviselőknek és 10 

perc múlva dönteni benne, én nem tartottam korrekt döntésnek, annak ellenére aláírás 

után így tudomásul vettem, de nagyon sajnálom. Arra kérlek máskor, ha ilyen lesz, mert 

ennek nagy horderejű döntése van. Jó indulattal és tényleg segítve későbbiekben a te 
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munkádat is, azzal kapcsolatban, hogy ezt átnézettük volna szakemberrel is, az 

elkövetkezendő időben én arra kérlek, hogy ezeket tedd már meg, ha lehet, ha idő és 

lehetőség van rá.  

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Erre a válaszom nagyon rövid lesz, annyi, hogy megkérem a Tisztelt Képviselő 

Társamat, hogy sűrűbben látogassa a testületi ülést, ezt már sokszor kitárgyaltuk. Nem 

fogadom el azt, hogy én nem vizsgáltattam meg szakemberekkel, szakemberek 

megvizsgálták, jogászok megvizsgálták, ügyvédek megvizsgálták, azok a módosítások, 

amelyek szükségesek voltak, tehát hogy egy orvosi rendelővel több volt a szerződésben 

az ki lett javítva, hogy áfa nem szerepel az önkormányzatnál ki lett javítva, az 

önkormányzat ugyan úgy a 30 millióját megkapja. Tehát minden precízen elő lett 

készítve, minden normálisan el lett végezve. Ha itt vagy a testületi ülésen akkor 

elmondhattad volna a véleményed. Ha te annyira Tiszacsege lakosainak az érdekeit 

képviseled, akkor amikor testületi ülés van, és ilyen fontos döntések, vagy nincs fontos 

döntés, teljesen jelentéktelen dolog is van, akkor itt ülsz és képviseled őket. Ehhez csak 

ennyi az én válaszom.  

 

Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

 Nekem meg az, hogy küld el előre, hogy tudjunk róla, ne itt 5 perc alatt ossz ki egy ilyen 

horderejű döntést, hogy szavazzátok már meg.   

 

Jónás Sándor polgármester:  

 A különfélék keretén belül van-e valakinek hozzászólása, javaslata? 

 

 

Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Jónás Sándor polgármester 

megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és az 

ülést bezárta.  

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

   Jónás Sándor      Füzesiné Nagy Zita 

      polgármester                 jegyző 
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