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Tárgy: „Szerencs Város Közszolgálatáért” kitüntetés 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 Közszolgálatáért” kitüntetést 
2 0 1 3-ban

Boros Istvánnak, a Szivárvány-Ép. Kft. ügyvezetőjének, valamint a

Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Művészetoktatási Intézmény, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestületének ítéli oda.  

Indokolás: 
Boros  István,  a  Szivárvány-Ép.  Kft.  ügyvezetője  a  több,  mint  20  éve  alapított  cég
tevékenységi  körébe  tartozó  feladatellátásán  túl  számos  alkalommal  segítette  a  város
ingyenesen  elvégzett  munkálatokkal.  Részt  vállalt  önkormányzati  pályázatokban
kivitelezőként, ezáltal segítve munkához a szerencsi szakembereket. Boros István ügyvezető
önként  és  térítésmentesen  vállalta  fel  a  tanuszoda  egyik  megsérült  medencéjének  a
megjavítását függetlenül attól, hogy nem a cége volt a kivitelező. Az ügyvezető aktívan részt
vállal a város közéletében. A Kft. az ügyvezető irányítása alatt 1999 óta megfelel az ISO 9001
minősítésnek. Számos referencia munka dicséri  hozzáértésüket,  például a bodrogkeresztúri
Faluház, a szerencsi csokoládégyár különböző beruházásai, a Szerencsi Mezőgazdasági Zrt.
beruházásaihoz kapcsolódó építkezések, az ESZEI, a Rendelőintézet felújítása, az Uszoda, az
AGIP kút felépítése,  a LIDL Áruház,  a szerencsi Gondozóház,  a Fürdő és Wellnessház,  a
városkapu,  és  még  számtalan  beruházás.  Az  ügyvezető  tevékenységéért  a  NIVÓ  díjat  is
megkapta.  A  városban  különböző  társadalmi  munkákban  is  részt  vállalnak,  illetve  a
szakképzést is támogatják, gyakorlati helyet biztosítva a diákok számára. Támogatja a város
sport és kulturális rendezvényeit. 

A  Rákóczi  Zsigmond  Általános  Iskola,  Művészetoktatási  Intézmény,  Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete munkaköri kötelezettségén
túl  önkéntes,  társadalmi  munkájával  folyamatosan  hozzájárul  Szerencs  város  hírnevének
öregbítéséhez.  A  nevelő-oktató  munka  színvonalas  végzésén  túl,  a  tehetséggondozás,  a
versenyekre való felkészítés, a felzárkóztatás mellett az önképzésre is nagy hangsúlyt fektet.
A  pedagógusok  és  nevelők  önerőből  végeznek  szakvizsgát,  és  mesterfokozatot  adó
képzéseket.   A tanítványok kiváló országos és nemzetközi  eredményeket  érnek különböző
területeken. Az iskola profilja a kéttannyelvű képzés,  melyben magas színvonalon a régió
központjává  vált.  A  képzésben  résztvevő,  végzős  tanítványok  közép-  és  felsőfokú
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nyelvvizsgával  zárják  a  nyolcadik  évfolyamot.  A  25  éves  évforduló  kapcsán  volt
tanítványokkal,  munkatársakkal  együtt  ünnepeltek.  Megtervezték,  felajánlásból
megvalósították iskolájuk új bejáratát. Szakmai délutánokon öregbítették az intézmény és a
város  hírnevét.  Internetes  szavazáson  több  mint  2000  szavazattal  lettek  a  megye  legjobb
iskolája. Ez a megmérettetés hű bizonyítéka az intézményben folyó munka színvonalának,
sokszínűségének,  a  szülők  és  a  tanulók  elégedettségének.  A határokon  túlról  is  érkeztek
szavazatok. Régi és jelenlegi tanítványok fogtak össze tanáraikért, iskolájukért. Az intézmény
falain belül mindig zajlik az élet. Emberközpontú, odafigyelő nevelői munkával szervezik a
tanórákon  kívül  is  a  gyerekek  mindennapjait.  Rendkívül  innovatív,  a  munkától,  plusz
feladattól soha meg torpanó tantestület. 

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

Határidő: 2013. április 20.
Felelős:   polgármester

K.m.f.

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

          

(Heves János sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles:
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