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Jegyzőkönyv 
Szerencs Város Képviselő-testületének 

2007. április 20-án tartott ünnepi üléséről 
 

 
Jelen vannak: Biró István, Danyi László, Dr. Egeli Zsolt, Fekete József, Dr. Gál András, 
Heves jános, Hidegkúti Ákos, Kalina Lajos, Koncz Ferenc k Dr. Korondi Klára, Rónavölgyi 
Endréné, Sipos Attila, Suskó Viktor, Dr. Takács István, Uray Attiláné, Vaszily Miklós, Visi 
Ferenc  
 
Meghívottak: 
Dr. Bíró László   - címzetes főjegyző  
Marosvölgyi János   - CKÖ képviselő 
Bodnár Béla    - aljegyző  
Dr. Kolber István   - Miniszterelnöki Hivatal államtitkára  
Dr. Balás István   - BAZ Megyei Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője  
Bihall Tamás    - a BAZ megyei Kereskedelmi és Iparkamara vezetője  
Szabó György   - országgyűlési képviselő, kitüntetett  
Nyitrai Tibor    - kitüntetett  
Dr. Bobkó Géza   - Szántó J Endre ESZEI igazgató főorvosa, kitüntetett  
Potvorszkiné Fürjes Rózsa  - kitüntetett  
Urbán Tiborné   - kitüntetett  
Zemlényi Béláné   - kitüntetett  
Jolsvay János    - kitüntetett  
Juhász Béla    - kitüntetett  
Lengyel Lajos   - kitüntetett  
Varga József és Belovecz István  - kitüntetettek 
Gergely Gréta   - kitüntetett  
Petrusovics Attila   - kitüntetett  
Hesperange, Malchin, Nyárádszereda, Rozsnyó testvérvárosok küldöttségei  
Dr. Szűcsné Dr. Sebestyén Irén  - Hajdúnánás jegyzője  
Az ünnepi testületi ülés iránt érdeklődést tanúsító szerencsi lakosok.  
 
Himnusz közös eléneklése.  
 
Rónavölgyi Endréné polgármester köszönti az ünnepi testületi ülésen megjelenteket. A 
jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 17 képviselőből 17 jelen van, a testület 
határozatképes, az ülést megnyitja.  
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Uray Attiláné legyen.  
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért.  
 
Rónavölgyi Endréné javaslatot tesz a mai ülés napirendi pontjaira.  
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Napirend:  
1.) Ünnepi megemlékezés Szerencs várossá nyilvánításáról  
2.) Kitüntetések átadása  

 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért a javasolt napirendekkel.  
 
Rónavölgyi Endréné az e jegyzőkönyv mellékletét képező forgatókönyv alapján folytatja a 
testületi ülést, s történik a kitüntetések átadása.  
 
Dr. Kolber István államtitkár köszönti az ünnepi testületi ülés résztvevőit. Ünnepi 
beszédében kiemeli, hogy a város földrajzi fekvése miatt is szerencsés, mint ahogyan a 
település elnevezése is magában foglalja ezt, de szerencsés a történelmi múltját tekintve is. 
Bocskai István példakép az itt élők számára, akik erőt merítenek a mindennapokhoz, politikai 
tevékenysége meghatározó volt. Szerencs nevét az ország más tájain leginkább a csokoládé- 
és cukorgyáráról ismerik. Azonban a képviselő-testület munkáját dicsérik az elért 
eredmények. Gyarapodott, előrehaladt a város. Ezután is lehetőség lesz a fejlődésre, hisz az 
uniós pályázati lehetőségek ezt szolgálják. A fejlődés azonban összefogással, a testület és az 
itt élők együttmunkálkodásával lehetséges. Ajándékot nyújt át az önkormányzatnak. Egy 
könyvet, mely tartalmazza a megvalósult ROP-os pályázatokat, melyek közül Szerencs négy 
ilyen beruházással büszkélkedhet.  
 
Az ünnepi gondolatok után a kitüntetések átadására került sor.  
 
A kitüntetések átadása után Rónavölgyi Endréné az ünnepi testületi ülést berekeszti.  
 
Az ülést követően a Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola diákjai 
szórakoztatják a jelenlévőket műsorukkal.  
 

K.m.f. 
 
 
 

Dr. Bíró László     Rónavölgyi Endréné 
                    címzetes főjegyző         polgármester 

 
 
 

Uray Attiláné 
jegyzőkönyv-hitelesítő 
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