
SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 
Szám: 31-14/2006. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. november 13-án tartott nyilvános, rendkívüli 
ülésén 
 
Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal nagytanácskozója, Szerencs, Rákóczi u. 89. 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
 
 
Rónavölgyi Endréné – polgármester  
Megállapítja, hogy a testületi tagok teljes létszámban megjelentek, így az ülést megnyitja. Javasolja, 
hogy a jegyzőkönyv hitelesítője dr. Egeli Zsolt legyen. 
 
Javaslatát a képviselő-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja. 
 
Rónavölgyi Endréné javasolja, hogy a meghívóban közölt egy napirendi pont tárgyalására kerüljön 
sor, melynek keretében az SzMSz-szel elfogadott három bizottság elnökét és tagjait kell, hogy 
megválassza a képviselő-testület.  
 
Az előterjesztett napirendet a képviselő-testület 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja. 
 
Rónavölgyi Endréné 
A törvény szerint a polgármester és az alpolgármester nem lehet bizottság tagja, a korábbi döntés 
szerint pedig csak a képviselők közül kerülnek ki a bizottsági tagok. Ez azonban nem zárja ki annak  
a lehetőségét, hogy munkájához a bizottság eseti szakértőket hívjon meg, illetve a cigány kisebbségi 
önkormányzat elnökét, tagját bevonja a munkájába. 
Elsőként az Ügyrendi és Oktatási Bizottság tagjainak megválasztására tesz javaslatot, az előzetes 
egyeztetések alapján. Emlékeztet: az Ügyrendi Bizottság elnökét és két tagját az alakuló ülésen már 
megválasztották. Fekete József azonban jelezte felé e bizottsági tagságról való lemondását, illetve 
azt, hogy a jövőben a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja kíván lenni. 
Ennek alapján az Ügyrendi és Oktatási Bizottságba  Kalina Lajost, Koncz Ferencet és Uray 
Attilánét javasolja tagként megválasztani. 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének dr. Takács Istvánt, tagjainak: Danyi Lászlót, 
Fekete Józsefet, Hidegkúti Ákost és Suskó Viktort javasolja. 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének Sipos Attilát, tagjainak pedig Bíró Istvánt, dr. 
Korondi Klárát, Vaszily Miklóst és Visi Ferencet javasolja. 
Vitára bocsátja a javaslatot. 
 
Koncz Ferenc 
Nehezményezi, hogy a polgármester által említett egyeztetés valójában diktátum volt,  nem 
kompromisszumra épül a javaslat. Az SzMSz elfogadása kapcsán két írásbeli javaslatot tettek, az 
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egyikben 8, a másikban – engedve korábbi elképzelésükből - már csak 6 bizottságot javasoltak. A 
külső szakértők nélküli három bizottság működését az önkormányzatiság szempontjából 
aggályosnak tartja. 
Emlékeztet arra, hogy az alakuló ülésen az Ügyrendi Bizottság és nem az Ügyrendi és Oktatási 
Bizottság elnöke, tagjai lettek megválasztva, tehát jelentős eltérés van nemcsak a bizottság nevében, 
hanem ügykörében is. Ezért javasolja, hogy e bizottság elnökéről és tagjairól szavazzanak újra. 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének Sipos Attila helyett a nagyobb szakmai múltra 
visszatekintő és több helyi ismerettel rendelkező dr. Korondi Klárát javasolja. 
 
Rónavölgyi Endréné 
Néhány mondatban kíván az elhangzottakra válaszolni. A személyeskedést visszautasítja. Úgy 
gondolja, a kampány már lezárult, nem effajta hangnemben kell a testületi üléseken 
megnyilvánulni, hiszen ezzel  megtagadják azt az elvet, amelyet kifelé képviselnek, hogy 
együttműködnek a város érdekében. Azt kéri, hogy a jövőben határidőre megküldött javaslatokkal 
segítsék egymás munkáját. 
Javasolja, hogy a bizottságok elnökeiről, tagjairól nyílt szavazással döntsenek. 
 
Javaslatát a képviselő-testület 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.  
 
Rónavölgyi Endréné 
Az Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnökének megválasztására tesz javaslatot, dr. Gál 
András személyében. 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag dr. Gál Andrást választja meg az Ügyrendi és 
Oktatási Bizottság elnökének. (A döntés a bizottsági tagokról szóló határozattal együtt került 
megszövegezésre.) 
 
Rónavölgyi Endréné az Ügyrendi és Oktatási Bizottság tagjainak dr. Egeli Zsoltot, Kalina Lajost, 
Koncz Ferencet, Uray Attilánét javasolja. 
 
A szavazás előtt dr. Egeli Zsolt érintettségére hivatkozva jelzi, hogy a rá vonatkozó döntésben nem 
kíván részt venni. Dr. Korondi Klára, dr. Takács István, Visi Ferenc szintén erről nyilatkoznak. 
 
A képviselő-testület 16 igen szavazattal (dr. Egeli Zsolt nem szavazott) elfogadja a javaslatot, és 
arról az alábbi határozatot hozza: 
 
130/2006. (XI. 13.)  
HATÁROZAT 
Tárgy: Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnökének, tagjainak megválasztása 
 
Szerencs Város Képviselő-testülete a polgármester javaslatát megtárgyalta,  az Ügyrendi és Oktatási 
Bizottság  
 
elnökének: dr. Gál Andrást, 
 
tagjainak: dr. Egeli Zsoltot, 
        Kalina Lajost, 
        Koncz Ferencet, 
        Uray Attilánét  
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választja meg. 
 
Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy e határozat érintettek részére történő 
megküldéséről haladéktalanul gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rónavölgyi Endréné - polgármester 
 
 
 
Rónavölgyi Endréné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének dr. Takács Istvánt 
javasolja, melyet a testület 16 igen szavazattal (dr. Takács István nem szavazott) elfogad. 
E bizottság tagjainak Danyi Lászlót, Fekete Józsefet, Hidegkúti Ákost, Suskó Viktort javasolja. 
 
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbiak szerint határoz: 
 
131/2006. (XI. 13.)  
HATÁROZAT 
Tárgy: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének, tagjainak megválasztása 
 
Szerencs Város Képviselő-testülete a polgármester javaslatát megtárgyalta,  a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság  
 
elnökének:  dr. Takács Istvánt 
 
tagjainak:  Danyi Lászlót, 
  Fekete Józsefet, 
  Hidegkúti Ákost, 
  Suskó Viktort  
 
választja meg. 
 
Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy e határozat érintettek részére történő 
megküldéséről haladéktalanul gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rónavölgyi Endréné - polgármester 
 
 
 
Rónavölgyi Endréné a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének Sipos Attilát javasolja. 
 
A képviselő-testület 11 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja a javaslatot (dr. 
Korondi Klára nem szavazott). 
 
Rónavölgyi Endréné a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak Bíró Istvánt, dr. Korondi 
Klárát, Vaszily Miklóst, Visi Ferencet javasolja, melyet a testület 15 igen szavazattal (dr. Korondi 
Klára és Visi Ferenc nem vett részt a szavazásban) elfogad, s az alábbi határozatot hozza: 
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132/2006. (XI. 13.)  
HATÁROZAT 
Tárgy: Szociális és Egészségügyi Bizottság  elnökének, tagjainak megválasztása 
 
Szerencs Város Képviselő-testülete a polgármester javaslatát megtárgyalta,  a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság  
 
elnökének:  Sipos Attilát, 
 
tagjainak: Bíró Istvánt, 
  dr. Korondi Klárát, 
  Vaszily Miklóst, 
  Visi Ferencet 
 
választja meg. 
 
Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy e határozat érintettek részére történő 
megküldéséről haladéktalanul gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rónavölgyi Endréné - polgármester 
 
 
Rónavölgyi Endréné 
Megköszöni a képviselő-testület munkáját, további napirendi pont hiányában az ülést berekeszti. 
 
 

 
 

k.m.f. 
 
 
 

Dr. Bíró László                                                                 Rónavölgyi Endréné 
         c. főjegyző             polgármester 
 
 

Dr. Egeli Zsolt 
jk. hitelesítő  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
jk. vezető: dr. Ináncsi Tünde 
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