
SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL 

Szám: 25.002-23/2011/SzJO.

JEGYZŐKÖNYV 
Szerencs Város Képviselő-testületének 

2011. november 24-én tartott rendkívüli üléséről  

Jelen vannak: Koncz Ferenc, dr. Gál András dr. Egeli Zsolt, dr. Takács István, Nyiri Tibor,
Visi Ferenc
Igazoltan távollévő Dr. Bobkó Géza, Heves János, Kiss Attila

Meghívottak:
dr. Ináncsi Tünde   - jegyző 
Podgora város delegációja   Ante Miličić polgármester vezetésével  
Kovács Sándor - tolmács
Berecz József - szerencsi lakos
Berecz Katalin - szerencsi lakos
Pallai Miklós - Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja
Czakóné Szikszai Orsolya - Városgazdasági Csoport vezetője  
Szabó Éva    - Adócsoport vezetője  
Klenyárné Hanti Éva  - Okmányiroda vezetője 
Kocsisné Szabó Beáta - Bolyai János Általános Iskola igazgatója
Tóth István    - Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. ügyvezetője  
Szőke Szilvia    - jegyzőkönyv-vezető  

Koncz Ferenc köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 9
képviselőből 6 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Dr. Bobkó Géza,
Heves János, Kiss Attila képviselők előzetes jelzésük alapján igazoltan vannak távol. A 
továbbiakban javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Nyiri Tibor legyen, mellyel a
Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért, és az alábbi határozatot hozza:

238/2011. (XI. 24.) Öt.
Határozat
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztása  

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. november 24-i rendkívüli 
képviselő-testületi üléséről készülő jegyzőkönyvének hitelesítőjévé Nyiri Tibor képviselőt 
választja meg.

Koncz Ferenc javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban
közölttel. Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a Képviselő-
testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot hozza:

239/2011. (XI. 24.) Öt.
Határozat
Tárgy: napirend elfogadása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. november 24-i rendkívüli 
testületi ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
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- Testvérvárosi szerződés megkötése a horvátországi Podgora településsel  
Előadó: Koncz Ferenc polgármester 

Testvérvárosi szerződés megkötése a horvátországi Podgora településsel 

Koncz Ferenc: A testvérvárosi kapcsolat kialakítása civil kezdeményezés alapján még az
előző képviselő-testület által történt. Berecz József, szerencsi lakos évek óta kapcsolatot tart a 
podgorai emberekkel, az ott élőkkel, ezért ő tett javaslatot egy testvérvárosi együttműködés 
kialakítására. A hivatalos megkeresést mindkét fél pozitívan fogadta, és ezért 2009 júliusában
egy szerencsi delegáció utazott a podgorai városvezetés meghívására Horvátországba. A két
település vezetése kölcsönösen is megismerhette egymás városát, az ott élőket, hiszen 2010 
októberében Szerencs is vendégül látta a podgorai delegációt. A testvérvárosi kapcsolat
kialakításával a két település közös célja, hogy a már megszerzett uniós tapasztalatokat
megossza a még csatlakozás előtt álló horvát barátaikkal, illetve a szélesebb és intenzívebb 
turisztikai, idegenforgalmi tapasztalatokkal rendelkező podgoraiaktól hasznos és Szerencsen 
is alkalmazható ötleteket merítsenek. A szerencsi képviselő-testület 2011. május 26-án tartott 
ülésén döntött arról, hogy testvérvárosi kapcsolatra lép a horvátországi Podgora településsel.
A podgorai képviselő-testület szintén támogatja a partnerséget, ezért kerül sor ma ünnepélyes 
keretek között a szerződés aláírására. Felkéri Ante Miličić podgorai polgármestert, mondja el 
ünnepi gondolatait.

Ante Miličić: Üdvözli a jelenlévőket. El vannak ragadtatva a fogadtatástól, nekik ez az első 
alkalom, hogy testvérvárosi kapcsolatra lépnek. Látják, hogy Szerencsnek már több
testvérvárosa is van, így nagyobb tapasztalattal rendelkeznek ezen a téren. A testvérvárosi
kapcsolatot Berecz József kezdeményezte. Már az ő hivatalba lépése előtt, a volt podgorai 
polgármester működése alatt elkezdődtek az előkészületek, és amikor őt polgármesterré 
választották megígérte, hogy a kapcsolatot erősíteni fogják. Két évvel ezelőtt az előző 
polgármester vezetésével egy szerencsi delegáció meglátogatta a városukat. Ők tavaly 
ismerkedtek meg a jelenlegi képviselő-testülettel, a polgármesterrel, és ezúton köszöni meg a 
tavalyi barátságos fogadtatást is, melyet viszonozni szeretnének Podgorán. Az elsőrendű 
kapcsolat a barátságra épülne, melyet a későbbiekben szeretnének kibővíteni a turizmussal, és 
a gazdasági partnerséggel. Örülnek, hogy nemsokára belépnek az unióba, de vannak
fenntartásaik is. Podgora egy nagyon kis község a tengerparton, és lehetőség van arra, hogy 
magyar barátaik dolgozzanak a vendéglátásban, turizmusban. Minden nap több ezer embert
tudnak vendégül látni Podgorán, és a munkaerő több, mint fele külföldről érkezik. Óriási 
tapasztalattal rendelkeznek a turizmus területén annak ellenére, hogy településük viszonylag
fiatal, 17 éves. Bár nagy gyakorlatuk van az idegenforgalomban, az önkormányzati munka
terén még gyűjtik a tapasztalatokat. Barátságuk, és a kapcsolat jeléül olajfát hoztak ajándékba, 
amely Dalmácia jelképe. Az olívafa nemzedékről nemzedékre a barátságot jelképezi, ezért 
bízik abban, hogy az ajándékba hozott fa ugyanígy hosszú ideig szimbolizálja majd a két
város partnerségi kapcsolatát.

Az ünnepi gondolatok után sor kerül a testvérvárosi szerződések hivatalos aláírására mindkét 
fél részéről.  

Koncz Ferenc büszke arra, hogy olyan nemzet képviselőjével, polgármesterével tudott 
testvérvárosi szerződést aláírni, amelynek Magyarországgal közös gyökerei vannak. Reméli 
az olajfa sokáig képviseli majd azt az együttműködést melynek az alapját jelentő szerződést 
az előbb írták alá. Kérdés, hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt, köszöni, hogy 
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horvát barátaik ilyen hosszú utat megtettek a szerződés aláírása érdekében. Tájékoztatásul 
elmondja, hogy a város vendégei szombatig tartózkodnak Szerencsen, és kéri, hogy a
későbbiekben térjenek vissza a városba.  

Ante Miličić: Megköszöni a képviselőknek, hogy megtisztelték őket, és időt szakítottak arra, 
hogy jelen legyenek a szerződés aláírásakor mindkét fél részéről.  

Koncz Ferenc további hozzászólás hiányában az ülést berekeszti.

K.m.f.

Dr. Ináncsi Tünde sk. Koncz Ferenc sk.
         jegyző                  polgármester 

Nyiri Tibor sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő 


