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HATÁROZAT  

Tárgy: „Pro Urbe Szerencs” 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  

 „Pro Urbe Szerencs” kitüntetést  

2 0 1 6-ban 

 

Boros Istvánnak és 

Lukács Bertalannak 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 várost 

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.  

 

Lukács Bertalan nyugdíjas szűkebb és tágabb környezetében is nagyra becsült és ismert 

személyiség. Példamutató és kiemelkedő tevékenységére a Nemzeti Sport is felfigyelt, és a 

tavalyi évben teljes egyoldalas cikket szentelt a tevékenységének. Ebben a cikkben is 

elismeréssel szóltak arról, hogy ilyen idősen is milyen kiváló edzői munkát végez. Edzői 

tevékenysége ilyen idős korban egyedülálló a Magyar Labdarúgó Edzők sorában, jelenleg 

országosan is ő a legidősebb, aktív edző. Sportemberi és edzői tevékenységére a szakma is 

odafigyel és elismeri, ezáltal Szerencs város jó hírnevét is öregbíti. Sportolói és edzői 

pályafutása során nagyon sok fiatalember életére pozitív hatással volt és jelenleg van is. 

Kiemelkedő az, ahogy ma is az élete középpontjában áll a Szerencsi Labdarúgás, és ezáltal 

nagyon sok fiatalembernek élő példaképe, és rendkívül nagy tisztelettel és szeretettel 

tekintenek fel rá. Megnyerő személyisége és futball iránti alázata nagyon sok rajongót vonz 

mind a mai napig, és ez meglátszik a szurkolók szeretetén kívül abban is, ahogy Szerencs 

városban az emberek szeretik és becsülik. Egyszerű emberi és szakmai jellemvonásai, tudása, 

kitartása és példamutatása méltó arra, hogy kitüntető címet kapjon.  



 

A kitüntetések átadására Szerencs Város Napja rendezvénysorozat keretében, ünnepélyes 

keretek között kerül sor.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kitüntetetteket értesítse, az átadás 

érdekében szükséges intézkedéseket megtegye.  

 

Határidő:  2016. április hónap 

Felelős:    polgármester 
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