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Jegyzőkönyv 
Szerencs Város Képviselő-testületének 

2008. február 15-én tartott rendkívüli testületi üléséről 
 
Jelen vannak: Bíró István, dr. Egeli Zsolt, Fekete József, dr. Gál András, Heves János, 
Hidegkúti Ákos, Kalina Lajos, Koncz Ferenc, Rónavölgyi Endréné, Sipos Attila, Suskó 
Viktor, dr. Takács István, Uray Attiláné, Vaszily Miklós, Visi Ferenc 
 
Távollévők: Danyi László, dr. Korondi Klára 
 
Meghívottak:  
dr. Bíró László    - címzetes főjegyző  
Fodor Zoltánné    - jegyzőkönyv-vezető 
 
 
Rónavölgyi Endréné köszönti a rendkívüli ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a 17 képviselőből 15 jelen van, a testület határozatképes, az ülést 
megnyitja. Hat képviselő-társa, Koncz Ferenc, dr. Egeli Zsolt, Hidegkúti Ákos, dr. Korondi 
Klára, dr. Takács István és Visi Ferenc rendkívüli ülés összehívását kezdeményezték, és a 
tegnapi napon az ülésre szóló meghívót át is vehették a képviselő-testület tagjai. A képviselők 
által javasolt napirendi pont: Dr. Bíró László címzetes főjegyző írásbeli felszólítása a BHD 
Hőerőmű Zrt. felügyelő bizottsági tagságának megszüntetésére összeférhetetlenség okán.  
Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítője dr. Gál András legyen.  
 
Más javaslat hiányában a képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért, és az 
alábbi határozatot hozza:   
 
30/2008. (II.15.) Öt 
HATÁROZAT  
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztása  
 
Szerencs Város Képviselő-testülete a 2008. február 15-i rendkívüli üléséről készülő 
jegyzőkönyv hitelesítőjévé dr. Gál András  képviselőt választja meg.  
 
 
Rónavölgyi Endréné javaslatot tesz az ülés napirendjére, az alábbiak szerint: Dr. Bíró László 
címzetes főjegyző írásbeli felszólítása a BHD Hőerőmű Zrt. felügyelő bizottsági tagságának 
megszüntetésére összeférhetetlenség okán. Megkérdezi van-e más javaslat, hozzászólás.  
 
Dr. Gál András: Ezzel az üggyel az elmúlt ülésen már foglalkoztak, teljes napirendet szántak 
rá. Alaposan áttárgyalták. Volt egy szakértő, egy vizsgálóbiztos, akik megvizsgálták az ügyet. 
Aki ebben a témában érdemben szólni, vagy véleményt nyilvánítani akart, az megtehette. 
Jegyző úr elmondta, hogy hibázott, miben érzi magát vétkesnek. Hivatalosan a képviselő-
testület döntött, és felmentő határozat született. Elmondja még: mire a szavazásra került a sor, 
a jobboldalról egyedül dr. Egeli Zsolt maradt itt az ülésen, a többiek meg sem várták a 
szavazás végét. A maga részéről nem kíván ezzel az üggyel tovább foglalkozni, mert már 
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megtárgyalták és lezárták. Úgy érzi, hogy törvényesen és tisztességesen végezték munkájukat. 
Aki úgy érzi, hogy ez törvénytelen, vagy nem jó, akkor jelentse fel más fórumon.  
 
Rónavölgyi Endréné azt kéri, hogy csak a napirenddel kapcsolatban szóljanak, nem a vitát 
nyitotta meg.  
 
Dr. Gál András nem kíván a napirenddel foglalkozni, és nem kíván szavazni sem.  
 
Rónavölgyi Endréné megkérdezi: ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban kíván-e bárki 
kiegészítéssel élni? 
 
Koncz Ferenc: A napirenddel kapcsolatos kiegészítés azt jelentheti, hogy kívánnak-e 
napirendhez hozzátenni valamint, vagy elvenni belőle, vagy lehet-e véleményt is fűzni hozzá, 
mint ahogy képviselő-társa megtette.  
 
Rónavölgyi Endréné: Ilyenkor arról szavaznak, hogy ezt a napirendet, illetve más napirendi 
pontokat felvesznek-e a mai testületi ülésük napirendi pontjai közé.  
 
Koncz Ferenc tehát a válasz nem?  
 
Rónavölgyi Endréné: Erről szól.  
 
Dr. Egeli Zsolt: Nem fegyelmi felelősség újratárgyalásáról van szó, hanem arról a tényről, 
hogy nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani. Mindaddig, amíg a cégjegyzék 
tartalmazza a címzetes főjegyző felügyelő bizottsági tagságát, az egy összeférhetetlenségi 
állapot. Ez a város számára nem jó reklám. Pusztán erről van szó.  
 
Rónavölgyi Endréné: Módosító javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett. 
Megkérdezi: egyetértenek-e azzal, hogy a mai testületi ülésen megtárgyalják azt a napirendet, 
amely az alábbi: Dr. Bíró László címzetes főjegyző írásbeli felszólítása a BHD Hőerőmű Zrt. 
felügyelő bizottsági tagságának megszüntetésére összeférhetetlenség okán. Aki azt mondja, 
hogy tárgyalják meg, az nyomja meg az „igen” gombot.  
 
A képviselő-testület 5 igen, 9 nem, 1 tartózkodás mellett levette napirendjéről a kérdést, és 
az alábbi határozatot hozza:  
 
31/2008. (II.15.) Öt. 
HATÁROZAT  
Tárgy: Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjának levétele az ülés napirendjéről  
 
Szerencs Város Képviselő-testülete a napirendre vonatkozó kezdeményezés megvitatása után 
úgy dönt, hogy nem tárgyalják meg azt a napirendi pontot, amely a következő: Dr. Bíró 
László címzetes főjegyző írásbeli felszólítása a BHD Hőerőmű Zrt. felügyelő bizottsági 
tagságának megszüntetésére összeférhetetlenség okán. 
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Hidegkúti Ákos felhívja polgármester asszony figyelmét, hogy mivel nem lett napirendre 
tűzve a javaslat, úgy tudja, hogy újra napirendre kell tűzni a javaslatot.  
 
Rónavölgyi Endréné köszöni a figyelmeztetést, a rendkívüli ülést bezárja.  
 

K.m.f. 
 
 
 

dr. Bíró László     Rónavölgyi Endréné 
                    címzetes főjegyző                   polgármester 

 
 
 

dr. Gál András 
jegyzőkönyv-hitelesítő 
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