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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 01-jén de. 

1000 órai kezdettel – a Művelődési Ház nagytermében – megtartott ünnepi 
üléséről. 

 
 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Meghívottak: mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 

Nagy Miklós alpolgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott 
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 14 
fő képviselő jelen van.  
 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra, 
valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Csernikné Nagy Krisztina 
képviselőre. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 14 fő igen szavazattal elfogadta. 

 
 

Napirendi pontok: 
 
 

1./ Tiszacsege várossá válásának 10. évfordulójára rendezett ünnepség 
 
 

 
1./ Napirendi pont 
 

Tiszacsege várossá válásának 10. évfordulójára rendezett ünnepség 
 
 Ünnepi beszédet mond 
 Nagy Miklós alpolgármester 
 Németh József nyugalmazott polgármester, a Hajdú Bihar Megyei Települések 

Társulásának elnöke 
 Dr. Kerekes Edit Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal vezetője 
 Jónás Sándor polgármester 
 Tóth József Polgár Város polgármestere 

 
 

Nagy Miklós alpolgármester megköszöni a  beszédeket és bejelenti, hogy  Tiszacsege 
város önkormányzata évről, évre elismeri azon személyek önzetlen munkáját, akik 
hozzájárultak Tiszacsege fejlődéséhez, hírnevének emeléséhez, öregbítéséhez.  
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   Kitüntetések átadása  
 

Kunné Papp Nóra köszönti a vendégeket. A méltatásokra, illetve a díjak átadására 
fog sor kerülni:  
 
 Tiszacsege Város Önkormányzata a 26/2010.(II.10) KT. számú határozata 

alapján Németh József  részére Tiszacsege Városért Emlékérem Arany fokozatát 
adományozza.  
Felkéri Nagy Miklós alpolgármester urat, Németh József tevékenységének az 
ismertetésére, és méltatására.  
Nagy Miklós alpolgármester: 
„Németh József  1969-ben szerzett út-, híd- és vízmű-építő mérnöki diplomát. 
Valamennyi munkahelye itt Tiszacsegén volt. 12 évig dolgozott a Tiszántúli 
Vízügyi Igazgatóságon, majd ezt követően 6 évig a Hortobágymenti 
Vízgazdálkodási Társulásnál.  1988-2006 közötti időszakban volt Tiszacsege 
polgármestere. 2006-tól napjainkig a Tiszamente Társulás Elnöke. Számos 
szakmai szervezetnek volt illetve többnek még mai is aktív tagja.  
Nagyszámú sikeres programot valósított meg. Sokat dolgozott azért, hogy 
Tiszacsege megőrizze értékeit, kulturális emlékeit.  
Ma is aktívan  vezeti a Tiszacsegei Önkéntes Nyugdíjas Tűzoltó Dalárdát, és 
lelkesen vállal közfeladatokat a rendezvényeken.  Úgy tartja, hogy van még mit 
tenni Tiszacsegéért. Mindezek alapján több évtizedes munkásságáért részesül 
Tiszacsege Városért Emlékérem Arany fokozata elismerésben.” 
 
Kunné Papp Nóra felkéri Jónás Sándor polgármester Urat a díj átadására.  
Jónás Sándor átadja Németh József részére a díjat.  

 
 Tiszacsege Város Önkormányzata a 26/2010. (II. 10.) KT. számú határozata 

alapján Bárdos Tiborné a Városi Óvoda és Bölcsőde vezetője részére Tiszacsege 
Városért Emlékérem Ezüst fokozatát adományozza. 
Felkéri Nagy Miklós alpolgármester urat, Bárdos Tiborné tevékenységének az 
ismertetésére, és méltatására. 
Nagy Miklós alpolgármester:  
„Bárdos Tiborné Piroska pályafutását 1988-ban kezdte a tiszacsegei óvodában. 
1997-ben szerzett diplomát a Hajdúböszörményi Óvóképző Főiskolán. A mai 
napig fontosnak tartja az önképzést. 10 éve intézményvezető. Szakmai munkája 
során aktívan részt vett az ÉLETFA nevelési program elkészítésében. Az óvoda 
működését és fejlődését pályázatok írásával, támogatja. Szakmai tudásával, 
ismeretivel, gyakorlati tapasztalataival segíti kollegáit. Vezetői munkája során 
arra törekszik, hogy a reá bízott intézményben magas szintű szakmai munka 
folyjék, és a gyermekek a lehető legjobbat kapják. 
Nemcsak jó óvodapedagógus, vezető, hanem fáradhatatlan közéleti, közösségi 
ember is, aki szívesen vesz részt akár óvodai, akár városa kulturális életének 
szervezésében. Most az önkormányzat Tiszacsege Városért Emlékérem Ezüst 
fokozatát adományozza.” 

 
Kunné Papp Nóra felkéri Jónás Sándor polgármester Urat a díj átadására.  
Jónás Sándor átadja Bárdos Tiborné részére a díjat.  
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 Tiszacsege Város Önkormányzata a 26/2010. (II. 10.) KT. számú határozata 
alapján Kovács Andrásné részére Tiszacsege Városért Emlékérem Bronz 
fokozatát adományozza 
Felkéri Nagy Miklós alpolgármester urat, Kovács Andrásné tevékenységének az 
ismertetésére, és méltatására. 
Nagy Miklós alpolgármester: 
„Kovács Andrásné Rózsika néni a tiszacsegei Művelődési Ház Nyugdíjas 
Klubjából alakult Őszirózsa Népdalkörnek az alapító a tagja volt, mely   2000-
ben azzal a céllal jött létre, hogy bekapcsolódjon  a település kulturális életébe, 
részt vegyen fesztiválokon, találkozókon. Rózsika néni életében a Nyugdíjas klub 
és a Népdalkör összefonódott. A közösség iránti odaadása példaértékű volt.  A 
Népdalkörnek 2009. áprilisáig volt a vezetője. Számos fellépés, elismerés 
fémjelzi sikerét..  Köszönetet mond az Önkormányzat és Tiszacsege Városért 
Emlékérem Bronz  fokozatát adományozza.” 
 
Kunné Papp Nóra felkéri Jónás Sándor polgármester Urat a díj átadására.  
Jónás Sándor átadja Bárdos Tiborné részére a díjat.  

 
 Tiszacsege Város Önkormányzata a 26/2010. (II. 10.) KT. számú határozata 

alapján Szabó József  részére Tiszacsege Városért Emlékérem Bronz  fokozatát 
adományozza 
Felkéri Nagy Miklós alpolgármester urat, Szabó József tevékenységének az 
ismertetésére, és méltatására. 
Nagy Miklós alpolgármester:  
„Szabó József aktív, önzetlen szeplője Tiszacsege kulturális életének.  Több 
éven keresztül volt a Tiszacsegei Önkéntes Nyugdíjas Tűzoltó Dalárda vezetője. 
Felelősségérzete, lelkesedése töretlen maradt mindvégig.  A reá bízott dalkörnek 
gyakran voltak fellépései nemcsak a helyi rendezvényeken, hanem rendszeresen 
részt vettek dalos találkozókon, falunapokon, fesztiválokon is. Fáradhatatlanul 
éli közösségi életét ma is. Tevékeny tagja a Dalárdának illetve a Nyugdíjas 
Klubnak.  
Köszönetét fejezi ki az  Önkormányzat és  Tiszacsege Városért Emlékérem 
Bronz  fokozatát adományozza.” 

 
Kunné Papp Nóra felkéri Jónás Sándor polgármester Urat a díj átadására.  
Jónás Sándor átadja Szabó József részére a díjat.  

 
 Tiszacsege Város jelenlegi vezetése is úgy gondolta, mint ahogyan a  2000-ben 

funkcionáló elődje, hogy ezen jubileumi  ünnep alkalomból köszönti a város 
egyik legidősebb állampolgárát, nevezetesen Trungel Istvánné Róza nénit, aki 
ma is jó egészségnek örvend, és családja körében lakik Lehel u. 31. sz. alatt  
Felkéri Jónás Sándor polgármester urat az emléklap átadására.  
Jónás Sándor polgármester átadja Róza néninek az emléklapot és a virágot.  

 
 Most egy nagyon kedves apróság következik. Tiszacsege város vezetése köszönti 

a legfiatalabb állampolgárát is. Igaz ez most csak jelképesen történik. Ennek 
értelmében bemutatjuk azt az emléklapot amit Ők fognak majd kapni, ha 
hazatérnek.  Szívből örülünk a kis tiszacsegei állampolgárnak. Jó egészséget és 
boldogságot kívánunk neki és családjának egyaránt. A július hónapi Csegei 
Hirmondóban  láthatjuk Őket.  
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Felkéri Jónás Sándor polgármester urat emelje magasra az emléklapot.  

 
 A következő mozzanatban Kóti Mihály 10 éves fiatalembert köszöntsük nagy 

tapssal. Ő volt az a kisbaba aki a várossá válásunk napján született. Ma őt 
láthattuk a város oklevelének behozatalakor.  

 
Felkéri Jónás Sándor polgármester urat adja át részére az emléklapot.  

 
 10 évvel ezelőtt az ünnepségen, 10 évesen Kormos Nóra hordozta a város 

kulcsát. Ma 20 éves és ma is Őt láthattuk kulccsal a kézben.  
 

Felkéri Jónás Sándor polgármester urat adja át  számára az emléklapot.  
 
 

Kunné Papp Nóra felkéri Nagy Miklós alpolgármester urat, hogy az ünnepi testületi ülést 
zárja be. 

 
 

Nagy Miklós alpolgármester megköszönte a megjelentek és a meghívott vendégek 
megjelenését.  

 
 

K. m. f. 
 

   Jónás Sándor      Dr. Vámosi Margit 
      polgármester                 aljegyző 
 
 

 
Csernikné Nagy Krisztina 

jkv. hitelesítő 
 


