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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 28-án 

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 11 

fő képviselő jelen van. Bana Gábor, Dr. Iványi Tibor, Jászai László távolmaradását 

jelezte.  

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra, 

valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Vincze László képviselőre és a 

kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására. 

 

 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 

jegyzőkönyv-hitelesítő személyét, valamint a napirendi pontok tárgyalását – 11 fő 

igen szavazattal (Bana Gábor, Dr. Iványi Tibor, valamint Jászai László nem volt 

jelen) elfogadta.  

 

 

NAPIRENDI PONTOK: 

 

 

1./ Hortobágyi LEADER Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

megalakításához szükséges határozathozatal 

 Ea.: Jónás Sándor polgármester 

 

2./ Különfélék 
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1./ Napirendi pont 

 

  

Hortobágyi LEADER Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalakításához 

szükséges határozathozatal 

Ea.: Jónás Sándor polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Mindenki tájékozódott már, meg volt, aki telefonon is megkérdezte, hogy miről is van 

szó. Köztudott, hogy a Leader akció beindult, bejegyzésünk sajnos nem történt meg, 

némi hiányosságokat tapasztaltak, ezért módosítani kell a határozatunkat, a határozat 

mindenki előtt ott van. Megítélésem szerint, amit én néztem, talán a Leader szó maradt 

ki a Nonprofit Kft megnevezésből. Ezzel kapcsolatban észrevétele van-e valakinek?  

 Ami a lényeges megítélésem szerint, itt ami változott, hogy a Hortobágy Vidékfejlesztő 

Nonprofit Kft helyett, most már Hortobágy Leader Nonprofit Kft lett, aki a határozati 

javaslatban szereplő 5 ponttal egyetért, kérem Tisztelettel, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Hortobágyi LEADER 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalakításához szükséges határozati 

javaslatot – 11 fő igen szavazattal (Bana Gábor, Dr. Iványi Tibor, valamint Jászai 

László nem volt jelen a napirendi pont tárgyalásán) elfogadta és az alábbi határozatot 

hozta:  

 

 

154/2008.(VII. 28.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a helyi 

Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének (c.) pontjában, a 9. § 

(4) bekezdésében, a 77. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, valamint a 92/2008.(V. 

15.) KT. számú határozatban foglaltakra – a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzat – a LEADER – program keretében – alapító tagként 

vesz részt, a „Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft”-ben.  

 

2. Az üzletrész tulajdonközösségét a Hortobágyi Halgazdaság Zrt-vel Egyek Nagyközség 

Önkormányzatával, Tiszacsege Város Önkormányzatával és Nádudvar Város 

Önkormányzatával alkotja úgy, hogy a tulajdonosi jogokat és képviseleti 

tevékenységet Hortobágy Község Önkormányzat látja el.  

 

3. A Képviselő-testület vállalja a 300.000 Ft összegű törzsbetétből ráeső 50.000 Ft, 

valamint – a tulajdonközösség közös képviseletét ellátó tagjaként – a fennmaradó 

törzsbetét-részt jelentő további 50.000 Ft, azaz összesen 100.000 Ft megfizetését a 

társaság bankszámlájára. 

A befizetés fedezetét a 2008. évi költségvetésben biztosítja.  
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4. A társasági szerződést előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

5. A Képviselő-testület megbízza Jónás Sándor polgármestert (anyja neve: Csernok 

Sarolta, lakcím: 3508 Miskolc, Kont J. u. 17.), hogy a „Hortobágyi LEADER 

Nonprofit Kft”-ben Tiszacsege Város Önkormányzatát képviselje és a Megállapodást 

a közös tulajdonról, valamint a Társasági szerződést aláírja.  

 

Határidő: 2008. július 30. és folyamatos 

Felelős: Jónás Sándor polgármester 
 

 

 

2./ Napirendi pont 

 

 

 Különfélék. 

 

a.) Egyebek 

 

 

Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

 A Csege Napokkal kapcsolatban ma reggel már beszéltünk Sanyival is, ő is felajánlotta, 

gondolom reggel sikerült elérni, én kint voltam a Tiszánál, hogy annak a helyéről nem 

tudom, hogy döntöttetek-e már, ő ingyen bérmentve felajánlotta neked ezt a jelenlegi 

területet, ami ott van, hogy használjátok a Csege Napok kapcsán. Annyi előny ebben a 

sok rosszban, hogy az úttal kapcsolatban most már nem kell értetlenkedni, le van zárva, 

mert a Tisza lezárta, lehet a motorosokat csinálni, a gátról lehet nézni a másik oldalon 

nagyon nagy az a parkoló, a színpadot kellene olyan helyre kihozni. Gondolom 

felajánlotta, hogy továbbra is lehetne akkor, amit a Tisza-partra szántatok, csak ki 

kellene hozni gyorsan még a mai nap folyamán kívülre a színpadot. Most nagyon jó a 

lehetőség, az útra még engedélyt sem kell kiadni, hogy használjuk, mert le van zárva, a 

Tisza lezárta, azt lehet használni, belülről sem tudnak az üdülősök ott bemenni, mert át 

fog jönni a víz, emelkedés várható. Nem tudom hogy döntöttetek.  

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Köszönöm szépen. Ez így igaz ahogy Sanyi elmondta. Én tegnap voltam kint a Tisza-

parton szétnézni, engem is bosszantott ez, hogy a rendezvényünket mennyiben fogja ez 

zavarni, illetve nem. Erősen jön fel a víz. Én Káplár Úrral tegnap is beszéltem és 

teljesen örömömre és innen szeretném köszönetemet is neki tolmácsolni egész 

Tiszacsege lakói nevében. Ma reggel felhívott és azt mondta, hogy amennyiben segítség 

az, én korábban már kértem, hogy az ő földterületét vágja már le, és a kocsikat oda 

parkoljuk, amikor még a rendes normális rendezvényről tárgyaltunk, ezt is megígérte, 

hogy megteszi és semmilyen akadályt nem gördített elé. Ma viszont reggel felhívott 

telefonon és azt mondta, hogy most már úgy néz ki, hogy a hétvégére pont tetőzni fog a 

Tisza, látja, hogy milyen nehéz helyzetbe kerültünk, annyi kérése van, hogy vizsgáljuk 

meg ezt a lehetőséget, hogy ő felajánlja az egész földterületét, hogy a színpadot is 

átköltöztetnénk, az áramot is átvinnénk arra az oldalra és tulajdonképpen a motoros 

roadshowt, és a színpadi produkciókat is egy helyről a gátról meg lehet tekinteni. A 

parkolást megtudjuk oldani, mert beszéltem vele, amennyiben esetleg a sarkon nem fér 

el, ott van mellette az én földem, az én földemet is lekaszálhatjuk oda is lehet. 
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Mindenféleképpen megtudjuk ezt a részét oldani. Ez most olyan gyorsan jött, hogy nagy 

örömmel tölt el bennünket, már reggel beszéltünk is erről a rendezőkkel, a 

főrendezőkkel, ott volt Szeli Zoli, Kriszti, Bálint, hogy hogyan oldjuk meg, hogy éljünk 

ezzel a lehetőséggel, mert előtte azt vettük számításba, hogy vagy a szabadidős park 

jöhet számításba vagy a strand, a strandon már lesz a pénteki rendezvény, kár lenne 

odavinni, illetve bonyolulttá teszi a beléptetést, jegyet veszünk, nem veszünk, szabadon 

jöhetnek vagy nem jöhetnek, tehát elég nehézkes. Én is arra hajlok, amit Káplár Úr is 

meg te is mondtál, hogy élünk ezzel a lehetőséggel, valószínű, most egy pontos 

egyeztetést fogunk a rendezőkkel, a szervezőkkel csinálni, illetve az E-onnal is, de úgy 

gondolom, hogy az E-onnak sincs különösebb nagy akadálya, hiszen a szekrény, a 

vízmű hátoldalánál van, tehát az oszlopokat, és maga a vezetéket, meg a földelést kell 

áthozni, ebben az E-on is tud segíteni, vagy esetleg ezt megoldhatjuk, szerintem ennek 

nem lesz akadálya, tényleg köszönettel vesszük és nagyon úgy néz ki, hogy élünk ezzel 

a lehetőséggel, amit Káplár Sándor Úr felajánlott az önkormányzatnak, illetve a 

tiszacsegei lakosoknak és akkor megtudnánk gondtalanul rendezni egyben az egész 

rendezvénysorozatunkat.  

 

Illés János ÜOMSB. tag: 

 A Csege Nappal kapcsolatban nekem annyi megjegyzésem volna, hogy én jöttem fel a 

Tisza felől és azt hittem, hogy cirkusz lesz Csegén, annyi tábla volt kirakva a 

villanyoszlopokra, akkor vettem észre, hogy ez polgári rendezvény rászervezve a 

miénkre. Gondolom, hogy nagyon nagyot hibázott a térség, az országgyűlési 

képviselője, illetve polgár országgyűlési képviselője szerintem, nem értesítette, mert 

gondolom, hogy ez nem szándékosan van ránk szervezve, de amennyiben megint nem 

fogjuk értesíteni jövőre, akkor talán megcsinálja Csege és Polgár között az utat, 

megígérte választáskor, hogy innen még jobban áttudjunk menni majd az ő 

rendezvényeire. Úgyhogy ne értesítsük én azt mondom.  

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Köszönöm szépen, erről nem tehetek, ezt én is láttam az út mellett, köztudott, hogy a 

Csege Napokat mindig augusztus első hétvégéjén, most milyen szerencsétlenül jött ki, 

hogy pont egy napra esik, nem csak ezzel, hanem ráadásul mondjuk most a Tisza, ahogy 

megáradt annyira már nem zavar, de Ároktőn is ott meg falunap van, tehát elég 

szerencsétlenül jött ki ez a hétvége ez kétségtelen, az még szerencsétlenebb, hogy 

telepakolták táblákkal, de én úgy gondolom, hogy aki Tiszacsegére jön és erre a 

rendezvényre kíváncsi az úgyis ezt fogja megnézni, én legalábbis bízom abban.  A 

másik dolog tudott róla az országgyűlési képviselő is, meg tudott róla Polgár is, hiszen 

jó korán már elküldtük a meghívókat a rendezvényre, ez tényleg évtizedek óta így 

működik, erre már nem tudok mit mondani, de ezt sajnálom. Szerintem ide, aki eddig 

akart, azt nem csábítja el a polgári rendezvény. Én néztem azt a rendezvényt is, 

szerintem nekünk nincs miért szégyenkeznünk a mi rendezvényünkkel.  

 

Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök: 

 Egyébként is egyre több ilyen rendezvény van minden településen, úgyis ütni fogja, 

hiszen a múltkor a Halas Napok ugyanakkor volt, mint itt a másik rendezvény, 

egyszerűen nem tudunk mit tenni.  

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Mindenki keresi a saját maga lehetőségeit. Mi is egy üdülőváros vagyunk, mi is ebben 

látjuk a jövőt.  
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Répási Lajos PTKIB. elnök: 

 A motoros találkozóra jövőre mindenképp, nagy igény mutatkozott most is, sokan 

lejöttek, előre le volt kötve, erre majd időben oda kell figyelni, hogy ezt azért ne 

hagyjuk elsikkadni. Bár olyan érdekek mozognak a háttérben, épp beszéltem az egyik 

motorossal, megszüntették ezt az egész országban, egy helyre összpontosítják a 

Hungaroringre, van egy két pálya még, de nem igazán akarják engedni.  

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Szeretettel Tisztelettel a televízió előtt ülő Nézőket is és a Tisztelt Képviselőket is 

meghívom a hétvégén rendezendő Csege Napokra.  

 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      Dr. Vámosi Margit 

      polgármester                 aljegyző 

 

 

Vincze László 

jkv. hitelesítő 

 

 

 


