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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. március 5-én 
tartandó rendkívüli ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:   100 éves KBSK rendezvénysorozat előkészítésére 

munkacsoport létrehozása 
 
Iktatószám:                      9887/2020.   
 
Melléklet:                                    

 
A napirend előterjesztője:          Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette:       Simon András Györgyné marketing ügyintéző 
                                                    
 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Humán bizottság  SZMSZ. 1. melléklet I./C.) 6. pont 
  
 
 

 

 
 

 

 
Meghívott:  Grünwald Géza – munkacsoport tag 
  Ordas Miklós – KBSK elnök 7300 Komló, Pécsi út 44.  
                     Sthir József – KBSK volt elnök munkacsoport tag 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mint Önök előtt is ismert városunk legrégebbi és legjelentősebb sport szervezete, a KBSK 
jövőre ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. A centenáriumi rendezvénysorozatot az 
esemény jelentőségének megfelelően gondosan szeretnénk előkészíteni, ezzel kapcsolatban 
több egyeztetést folytattam.  
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy alakítson munkacsoportot a rendezvények 
előkészítése érdekében. A munkacsoport tagjának javaslom Kispál László képviselőt  
Grünwald Géza urat, akik sportolóként és újságíróként is jól ismeri az egyesületet és annak 
történetét, Sthir Józsefet az egyesület legrégebbi elnökét, és Ordas Miklóst a jelenlegi elnökét. 
A munkacsoport operatív munkáját Simon András Györgyné a hivatal marketing ügyintézője 
segítené. 
 
A munkacsoport vezetőjének önmagamat javaslom. 
  
Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
Határozati javaslat: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében a Humán 
Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „100 éves KBSK 
rendezvénysorozat előkészítésére munkacsoport létrehozása” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. ) A Képviselő-testület Komló város legrégebbi, legjelentősebb sport szervezete, a KBSK 
alapításának 100 éves évfordulójához kötődő rendezvénysorozat előkészítése érdekében 
munkacsoportot hoz létre, melynek vezetője Polics József polgármester, tagjai: Kispál László, 
települési képviselő, Grünwald Géza, Sthir József és Ordas Miklós. A munkacsoport operatív 
munkáját Simon András Györgyné a hivatal marketing ügyintézője segíti. 
 
 A munkacsoport megbízatása a centenárium év végéig 2022. december 31-ig szól. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a munkacsoportot, hogy munkájáról és a rendezvények 
előkészítéséről folyamatosan tájékoztassa a Képviselő-testületet.  
 
Határid ő: folyamatos 2022. december 31-ig 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
 
Komló, 2020. február 27. 
 
 
 
          Polics József 
          polgármester 
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