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Szerencs  Város  Képviselő-testülete  a  határidőre  beérkezett  kitüntetési  javaslatokat
megtárgyalta. 
Az  Ügyrendi  Bizottság  véleménye  alapján  úgy  határoz,  hogy  a  30/2003.  (XII.  23.)
rendeletével alapított 

„Szerencs Város Díszpolgára” címet
2 0 0 8-ban

Ficsor Miklós ügyvezető igazgatónak
ítéli oda.

Indokolás 
A GW-Borsodvíz Kft.  ügyvezetője,  aki  ötleteivel,  újításaival,  szabadalmával  már eddig is
bizonyította, őt nem kell noszogatni azért, hogy módosítson, javítson azon, amin lehet. 
Rendszeres ellenőrzéssel  figyelemmel kísérte az egyes vízművek, szennyvíztisztító  telepek
fajlagos  energia  felhasználását,  energiaracionalizálási  feladatokat  hajtott  végre,  emellett  a
vállalat  víz-  és  szennyvíztelepeinek  automatizálási  koncepciójának  kialakításával  is
megbízták. 
Nevéhez  fűződik  a  város  biztonságos,  kiegyensúlyozott  ivóvíz  ellátásának  megoldása,  a
bekecsi,  a szerencsi és a golopi vízművek rendszerbe szervezése,  ezen túl  automatizálása.
Szintén  szakmai  rátermettségét,  és  a  város  iránti  elkötelezettségét  bizonyítja  a
szennyvízhálózat jelentős kibővülése a ’90-es évek közepén, az új szennyvíztelep kiépítése,
automatizálása. Az önkormányzattal való rugalmas és baráti együttműködése jeleként jelentős
segítséget nyújtott a várkert és a községi fürdő felújítása során.

1951.  február  28-án  született  Monokon.  A  monoki  általános  iskola  után  a  Bláthy  Ottó
Villamosipari technikumban töltötte középiskolai éveit, itt mélyült el a szakma rejtelmeiben.
Leszerelése után a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola következett Budapesten, ahol 1973-ban
szerzett diplomát. Első és mindmáig egyetlen munkahelye a B-A-Z Megyei Vízművek lett,
ahol  az  üzemeltetési  osztály  energetikusaként  kezdett.  A  munka  mellett  megszerzett
gépészmérnöki másoddiplomát 1980-ban vette át a Miskolci Egyetemen. A későbbiekben –
mint fő-energetikus – létrehozta az energetikusi szervezetet. A vállalat átalakítása után (1993-
ban Borsodvíz Rt.) tevékenységi köre tovább bővült. 1996-ban, mint termelési főmérnököt, a
teljes  építési  egység  (építés,  gépgazdálkodás,  vállalkozás)  irányításával  bízták  meg.  A
METSSZ keretein belül szaktanfolyamokon oktat, több alkalommal diplomaterv bírálatokat
készített,  a  Miskolci  Egyetem  felkérésére  konzulensként  tevékenykedett.  Többször  volt
Kiváló  Dolgozó.  Továbbiakban  legfőbb feladatának  a  részvénytársaság  közművagyonának
teljes  körű  karbantartásának,  rekonstrukciójának  megvalósítását  tekinti.  További  céljának
tartja  az Rt-hez tartozó önkormányzatok víz- és csatornahálózatainak korszerű,  digitalizált
nyilvántartásának kialakítását.
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A kitüntetések átadására Szerencs Város Napján, ünnepélyes keretek között kerül sor. 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kitüntetettet értesítse.

Határidő: 2008. április 20.
Felelős:   Rónavölgyi Endréné – polgármester

K.m.f.

(Dr. Bíró László sk.) (Rónavölgyi Endréné sk.)
                     címzetes főjegyző              polgármester

(Bíró István sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles: 
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