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Tárgy: „Szerencs Város Díszpolgára” cím odaítélése 

Szerencs  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  határidőre  beérkezett  kitüntetési
javaslatokat megtárgyalta, és úgy határoz, hogy a 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendeletével
alapított 

 „Szerencs Város Díszpolgára” kitüntető címet
2 0 1 4-ben

Orbán Viktor miniszterelnöknek ítéli oda.

Indokolás: 
„Nem semmiből és nem semmibe kell építkezni, építkezésünk alapja az a közös meggyőződés,
hogy  Magyarország  és  a  magyarság  jövője  történelmi  örökségünkön  és  keresztény
erkölcsökön  áll”  –  mondta  Orbán  Viktor  a  zempléni  református  presbiterek hetedik
találkozóján Szerencsen, a református templomban.

Szerencsi látogatásai során személyesen találkozott a lakosok széles rétegével. Igyekezett az
itt élő közösség problémáin, gondjain segíteni, vágyait beteljesíteni. Így hozzájárult a Munkás
Szent József római katolikus templom építésének a befejezéséhez, vagy a szerencsi tanuszoda
építésének megkezdéséhez.

Ma is sokat tesz annak érdekében, hogy a városban javuljon a foglalkoztatás.  Ennek egyik
bizonyítéka,  hogy  2013  nyarán  Magyarország  Kormánya  határozatával  nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította a szerencsi üveggyapotot gyártó
üzem megvalósulását.

2010-től  –  második  miniszterelnöki  megbízatása  ideje  alatt  is  -  olyan  életteret  igyekszik
biztosítani  Szerencsnek,  ahol  lehetősége nyílik  az  egyéneknek,  Szerencs  város  polgárainak
jobb körülmények között  élni.  Ezt  bizonyítja  az  önkormányzat  működésének biztosításához
nyújtott  rendkívüli  nagyságú  állami  támogatás  is,  a  soha  eddig  nem  látott  összegű
kormányzati szerepvállalás, amellyel Szerencs város – korábbi ciklusok alatt felhalmozott –
adósságát vállalja át a Kormány.

A fent részletezettek alapján Szerencs város működőképességének fenntartása, fejlődésének
előmozdítása terén tanúsított kimagasló érdemei miatt dr. Orbán Viktor úrnak, Magyarország
miniszterelnökének Szerencs Város Díszpolgára címét adományozza az önkormányzat.

 
A kitüntetések  átadására  Szerencs  Város  Napja  rendezvénysorozat  keretében,  ünnepélyes
keretek között kerül sor. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kitüntetettet értesítse, az átadás
érdekében szükséges intézkedéseket megtegye. 

Határidő: 2014. április hónap
Felelős:   polgármester

K.m.f.

(dr. Barva Attila sk.) (Koncz Ferenc sk.)
                          jegyző            polgármester

          

(dr. Gál András sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles:
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