Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szám: 80.470-9/2014/IHO
Jegyzőkönyv
Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. április 25-én,
a Szerencsi Rákóczi-vár színháztermében megtartott ünnepi testületi üléséről
Jelen vannak: dr. Bobkó Géza, dr. Egeli Zsolt, dr. Gál András, Heves János, Koncz Ferenc,
Kiss Attila, dr. Korondi Klára, dr. Takács István, Visi Ferenc, a képviselő-testület tagjai
Meghívottak:
Dr. Barva Attila
Dr. Sável Katalin
Dr. Ináncsi Tünde
Dr. Mengyi Roland
Pelczné Dr. Gáll Ildikó
Nyiri Tibor

- jegyző
- aljegyző
- a Szerencsi Járási Hivatal vezetője
- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke
- Európai Parlamenti képviselő
- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi
Igazgatója, kitüntetett
Dr. Borbély Zsuzsanna
- járási tisztifőorvos, B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
Keresztesi János
- r.alezredes, rendőrkapitány, Szerencsi Rendőrkapitányság
vezetője
Nácsa Bálint
- tű. őrnagy, Szerencsi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka
Dr. Krajnyák István
- Szerencsi Járásbíróság elnöke
Dr. Fafula Miklós
- Szerencsi Járási Ügyészség vezetője
Fazekas László
- Informatikai és Kommunikációs Osztály vezetője
Szabó Lászlóné
- Városfejlesztési Osztály vezetője
Deák Zsolt
- műszak ügyintéző
Dr. Vámosné Czili Adrienn - Humánpolitikai Osztály vezetője
Czakóné Szikszai Orsolya - Pénzügyi Osztály vezetője
Majoros Miklósné
- az Adóügyi Osztály vezetője
Király Judit
- közművelődési szakreferens
Árvay Attila
- Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Csikja Sándorné
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Kocsisné Szabó Beáta
- a Bolyai János Katolikus Általános Iskola igazgatója
Ráczné Váradi Éva
- a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Kéttannyelvű Általános Iskola,
és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója
Angyal Györgyné
- a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde igazgatója
Csider Andor
- a Szerencsi Művelődési Központ igazgatója
Takács Mihály István
- a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője
Tóth István
- a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. ügyvezetője
Berecz Béla
- a Pénzügyi Bizottság tagja
Vajtó Lászlóné
- a Pénzügyi Bizottság tagja
Zemlényi Zoltán
- a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja
Pallai Miklós
- a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja
Sipos Attila
- az ESZEI Alapszolgáltatási Központ igazgatója
Fazekas Lászlóné
- a Zempléni Múzeum igazgatója
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Pongráczné Szerencsi Judit - könyvvizsgáló
Szerencs testvérvárosai:
Geisenheim, Hesperange, Malchin, Nyárádszereda, Rozsnyó,
Podgora küldöttsége
Bihall Tamás
- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke
Jolsvay János
- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Szerencsi Kirendeltségének vezetője
Vaszily Miklós
- kitüntetett
Szabó Imréné dr.
- kitüntetett
Ringer István
- kitüntetett
Szerencsi Polgárőr Egyesület - kitüntetett
Dr. Nyíri László
- kitüntetett
Fekete Diána
- elismerésben részesülő felkészítő
Bárány Gergő
- diákolimpikon, elismerésben részesülő
Konecsni Róbert
- diákolimpikon, elismerésben részesülő
Farmosi Zsombor
- diákolimpikon, elismerésben részesülő
Laczkó Balázs
- diákolimpikon, elismerésben részesülő
Tamás Ádám
- diákolimpikon, elismerésben részesülő
Török Balázs
- diákolimpikon, elismerésben részesülő
Farmosi István
- elismerésben részesülő felkészítő
Pazonyi Zoltán
- a Gyémántkapu Idősek Otthona Nonprofit Kft. ügyvezetője
Szerencsi Hírek Szerkesztősége
Meghívás alapján megjelentek:
Dr. Barva Attila
- jegyző
Dr. Sável Katalin
- aljegyző
Dr. Ináncsi Tünde
- a Szerencsi Járási Hivatal vezetője
Pelczné Dr. Gáll Ildikó
- Európai Parlamenti képviselő
Nyiri Tibor
- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi
Igazgatója, kitüntetett
Dr. Borbély Zsuzsanna
- járási tisztifőorvos, B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
Keresztesi János
- r.alezredes, rendőrkapitány, Szerencsi Rendőrkapitányság
vezetője
Nácsa Bálint
- tű. őrnagy, Szerencsi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka
Dr. Krajnyák István
- Szerencsi Járásbíróság elnöke
Dr. Fafula Miklós
- Szerencsi Járási Ügyészség vezetője
Fazekas László
- Informatikai és Kommunikációs Osztály vezetője
Szabó Lászlóné
- Városfejlesztési Osztály vezetője
Deák Zsolt
- műszak ügyintéző
Dr. Vámosné Czili Adrienn - Humánpolitikai Osztály vezetője
Czakóné Szikszai Orsolya - Pénzügyi Osztály vezetője
Majoros Miklósné
- az Adóügyi Osztály vezetője
Király Judit
- közművelődési szakreferens
Árvay Attila
- Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Csikja Sándorné
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Kocsisné Szabó Beáta
- a Bolyai János Katolikus Általános Iskola igazgatója
Ráczné Váradi Éva
- a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Kéttannyelvű Általános Iskola,
és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója
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Angyal Györgyné
Csider Andor
Takács Mihály István
Tóth István
Berecz Béla
Vajtó Lászlóné
Zemlényi Zoltán
Pallai Miklós
Sipos Attila
Fazekas Lászlóné
Pongráczné Szerencsi Judit
Szerencs testvérvárosai:
Dr. Tonk Márton dékán

- a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde igazgatója
- a Szerencsi Művelődési Központ igazgatója
- a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője
- a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. ügyvezetője
- a Pénzügyi Bizottság tagja
- a Pénzügyi Bizottság tagja
- a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja
- a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja
- az ESZEI Alapszolgáltatási Központ igazgatója
- a Zempléni Múzeum igazgatója
- könyvvizsgáló
Malchin, Rozsnyó, Podgora küldöttsége
- Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári
karának dékánja
Bihall Tamás
- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke
Jolsvay János
- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Szerencsi Kirendeltségének vezetője
Vaszily Miklós
- kitüntetett
Szabó Imréné dr.
- kitüntetett
Ringer István
- kitüntetett
Szerencsi Polgárőr Egyesület - kitüntetett
Fekete Diána
- elismerésben részesülő felkészítő
Bárány Gergő
- diákolimpikon, elismerésben részesülő
Konecsni Róbert
- diákolimpikon, elismerésben részesülő
Farmosi Zsombor
- diákolimpikon, elismerésben részesülő
Laczkó Balázs
- diákolimpikon, elismerésben részesülő
Tamás Ádám
- diákolimpikon, elismerésben részesülő
Török Balázs
- diákolimpikon, elismerésben részesülő
Farmosi István
- elismerésben részesülő felkészítő
Pazonyi Zoltán
- a Gyémántkapu Idősek Otthona Nonprofit Kft. ügyvezetője
Szerencsi Hírek Szerkesztősége
Borbély Beáta
- jegyzőkönyv-vezető
Koncz Ferenc polgármester köszönti az ünnepi ülésen megjelent vendégeket,
kitüntetetteket, az érdeklődőket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 9 képviselőből
mindenki jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a
jegyzőkönyv hitelesítője Heves János képviselő legyen.
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
9 fő
9 fő
9
0
0

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:
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77/2014. (IV. 25.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. április 25-i ünnepi ülésének
jegyzőkönyv hitelesítőjévé Heves János képviselőt választja meg.
Koncz Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a
meghívóban közölttel.
Meghívó, javasolt napirend:
Szám: 80.470-9/2014./IHO.
MEGHÍVÓ
Szerencs Város Képviselő-testülete
2014. április 25-én (pénteken)
11,30 órától
a Rákóczi-vár színháztermében
ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉST tart, melyre
t i s z t e l e t t e l m e g h í v o m.
Napirend:
- Kitüntetések átadása
A képviselő-testületi ülés meghívott díszvendége: Pelczné dr. Gáll Ildikó európai parlamenti képviselő.

Koncz Ferenc polgármester más javaslat hiányában szavazásra bocsátja az ülés napirendjét.
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
9 fő
9 fő
9
0
0

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:
78/2014. (IV. 25.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: napirend elfogadása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. április 25-i ünnepi ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
- Kitüntetések átadása

4

Koncz Ferenc polgármester: Ha Szerencsről van szó bárhol az országban, mindenkinek a
csokoládé jut az eszébe, ezért előfordul, hogy „csokoládé polgármesternek” is szokták hívni.
A csokoládé, és a hegyaljai bor két olyan termék, amely sok ajtót megnyit, és nem feledtetik a
város nevét. Erre méltán büszkék lehetnek az itt élők. De büszkék lehetnek a város múltjára
is, hiszen Szerencs történelmi hely. A református templom rekonstrukciója során olyan leletek
kerültek elő, amelyek bizonyítják, hogy a város régebbi, mint ahogyan azt gondolták. A római
kori leletek azt tükrözik, hogy ezer éve lakott helyen élnek a szerencsiek. A
történelemkönyvekből tudható, hogy a Johannita Lovagrend itt alapított kolostort, amelyet a
későbbiekben tovább építettek, bővítettek, és ez ma a Szerencsi-vár. 1490-ben Szerencs már
mezőváros. Ez is mutatja, hogy a város letette névjegyét a történelemben. Annál is inkább,
hiszen Rákóczi Zsigmond neve, kultusza a mai napig élő. Külön büszkeség Szerencs számára,
hogy egyike azon településeknek, amely helyen országgyűlést tartottak. 1605-ben a Bocskaiféle országgyűlést a református templom falai között tartották, ahol Bocskait Magyarország
fejedelmévé választották. A város 1606-ban szabad királyi város lett. Voltak azonban nehéz
évek is a város életében, mert az 1800-as évek második felében Szerencs elvesztette a városi
rangját. A hanyatlás érezhető volt, amelyet az 1889-es cukorgyárépítés fékezett meg. Ettől az
időponttól kezdve a város újra felívelő szakaszához érkezett. Rövid idő alatt
meghétszereződött a város lélekszáma, majd a csokoládégyár létrejötte tovább erősítette a
várost. Ez a gyár még a mai napig is üzemel. 1984-ben kapott Szerencs újra városi rangot. A
város infrastrukturális fejlődése a ’90-es évek elejéhez kapcsolódik, de az építkezések, a
fejlődés, az, amely meghatározza a város arculatát fellelhető volt Szerencs történelmében. A
város nagy szívfájdalma a 2008-as évhez köthető, amikor a cukorgyár bezárt, és ez erőteljesen
meghatározta Szerencs életét, a jövőbeli feladatokat, a munkahelyteremtést. Ez az a feladat,
amely egy 30 éves város életében egyértelműen mutatja az irányt. Reméli, el tudnak jutni oda,
hogy Szerencs nem csak külcsínyében, a lakói lelkében, hanem a város gazdasági életében is
azt a jövőképet tudja majd mutatni, amely vonzó lehet az utódok szemében is.
Pelczné dr. Gáll Ildikó Európai Parlamenti képviselő köszönti a város lakóit, a
„csokoládé” polgármestert, a testület tagjait, a város és megye képviselőit, mindazokat, akik
úgy gondolták, hogy a szerencsiekkel töltik ezt az ünnepi napot. Szerencs érdekes város,
amelyet meghatároz az 1605-ös évhez köthető történelmi esemény. A város élete két részre
osztható. Az újkori, 30 éves időt ölel fel, a történelmi korszak 271 évet foglal magába.
Szokták mondani, hogy a történelem megismétli önmagát, amely igaz, hiszen a város 30 éve
újra visszanyerte városi rangját. Az ünnepi pillanatok azért is jók, mert mindig alkalmat adnak
a közösség összetartására, és erre lehet építeni. Egy tág közösségben, az Európai Unióban
élnek, és azt tapasztalja, hogy azok a közösségek maradnak életben, akik érdekek és értékek
mentén elképzeléseiket meg tudták valósítani. Amikor az ország 2011-ben betöltötte az unió
soros elnöki tisztségét, azt fogalmazták meg, hogy „Erős Magyarország, erős Európa”. Az
Unió 28 tagállama szuverén egységet képvisel, ahol saját elképzelése van az országoknak a
saját jövőjüket illetően, de közel sem egy föderációs elképzelés, hanem az emberek
közösségét jelenti az Európai Unió. Erős közösségek, városok és tagállamok nélkül nem
tudnak lehetőségekről, Európai Unióról beszélni. Bocskai István közösséget érintő politikai
végakarata a mai nemzet számára is követendő. „Én, Bocskai István szeretve intvén mind az
erdélyieket, és magyarországi híveinket az egymást közti szép egyezségre, atyafiúi szeretetre.
Az erdélyieket, hogy Magyarországtól, ha más fejedelemség alatt lesznek is, el ne
szakadjanak. A magyarországiakat, hogy az erdélyieket el nem taszítsák, tartsák őt
atyafiaiknak és ő véreknek, tagjoknak.” Milyen példamutató intelem az, amely 1605-től
meghatározta az életet. Akarva, akaratlanul, de az ország történelmében újra és újra előjön,
meghatározza a jelent, és most már a jövőt is. Ha ezt intelemnek tekinti, akkor nagyon helyes
a második Orbán-kormánynak az a törekvése, hogy nemzetegyesítési szándékkal biztosította a
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kettős állampolgárság lehetőségét az unión belül. Büszkeséggel tölti el a tudat, hogy éltek is
ezzel a lehetőséggel. Itt az a pillanat, hogy adózzanak Bocskai István emlékének, aki 1605ben hasonló gondolatokat tudott megfogalmazni. Igaz, ma nem a habsburgoktól és nem a
törököktől kell megvédeni a magyar értékeket, de most is vannak küzdelmek, amelyek
mentén együtt kell munkálkodni, gondolkodni. Örömmel tölti el, hogy olyan nemzeti listát
vezethet, ahol ez a gondolat megtestesült a listaállításban is. Együtt tudnak gondolkodni a
közös jövőről, nem kirekesztve, hanem egymás gondolatvilágát támogatva. Most nem
vallásszabadság kivívásáról van szó, hanem nemzeti érdekekről. Sokan, sokszor mondják az
Európai Unióra, hogy csak diktátumokat fogalmaz meg, és nem ad lehetőséget semmire. Úgy
gondolja, kifejezetten lehetőségeket biztosít egy értékközösség, amelyben lehetőség van 28
tagállamnak az érdekét is érvényesíteni megfelelő képviselet mellett. Köszöni, hogy részese
lehet ennek az ünnepi pillanatnak. Kívánja, hogy a városnak a jövőben is legyenek nagyra
törő vágyai, és azokat tudja megvalósítani. Isten áldását kéri Szerencs város jövőjéhez.
Az ünnepi beszédet követően a kitüntetések a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező
forgatókönyvben foglaltak szerint kerülnek átadásra.
Dr. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke kitüntetésének ügyében levelet küldött
Szerencs Város Önkormányzata számára az alábbi szöveggel: „Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelet Képviselőtestület! Mindannyian felelősek vagyunk valakiért. Elsősorban a
családunkért, a barátainkért, de sokan magukra vállalják gyülekezetük, beosztottaik gondjait,
városuk, városrészük gyarapítását, fejlesztését is. Rám még ennél is nagyobb felelősség
bízatott, épen ezért, amikor a hazámra gondolok, többféle nézőpontból, mégis egészben kell
látnom Magyarországot. Nagyra becsülöm és hálásan köszönöm tehát megtisztelő
véleményüket, mellyel Szerencs város díszpolgárává választottak, mégis úgy tartom helyesnek,
hogy ezt a kitüntetést addig ne vegyem át, amíg aktív politikusként az egész nemzet ügyeivel
foglalkozom. Engedjék meg, hogy munkájukhoz további sok sikert és jó egészséget kívánjak!
Budapest, 2014. április 23.”
A kitüntetések, elismerések átadását követően Nyiri Tibor, „Pro Urbe Szerencs” kitüntetés
birtokosa mondja el ünnepi gondolatait az elismerésben részesültek nevében.
Koncz Ferenc polgármester az ünnepi testületi ülés hivatalos részének befejezését követően
az ülést berekeszti.
K.m.f.

Dr. Barva Attila sk.
jegyző

Koncz Ferenc sk.
polgármester
Heves János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

6

