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2020. évi II. félévi kitüntetési javaslatok 

A Képviselő-testület a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság előterjesztése alapján 
megtárgyalta a 2020. évi II. félévi kitüntetési javaslatokat. 

A Képviselő-testület 2020. év II. félévre az alábbi kitüntetéseket adományozza: 

I.  „PRO URBE” 
 

Pécsi Szakképzési Centrum Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája 
és Kollégiuma Székhely Intézménye közösségének. Az intézmény mintegy 70 éves 
fennállása alatt több ezer diákot juttatott olyan végzettséghez, mellyel a város építését 
gyarapították, gazdagították. Az intézmény közössége a változó gazdasági és társadalmi 
körülményekhez igazodva, mindvégig a város érdekeit szem előtt tartva igyekezett formálni 
képzési kínálatát, ezzel is támogatva a városban működő gazdasági vállalkozásokat. 
Lehetőségeihez mérten igyekszik öregbíteni a város jó hírnevét helyi, regionális és országos 
szakmai versenyeken elért kimagasló eredményeivel, a városban működő civil szervezetekkel.  
 

II.  „PRO CIVITATE” 
 

VARGA PÉTERNEK , nyugdíjas bányásznak, a bányásztársadalom közösségért, Komló 
városáért, a bányász emlékek gyűjtéséért, megőrzésért végzett elhivatott munkássága 
elismeréséül. Hirdeti a bányász szakma szépségeit, gyűjti az ahhoz kapcsolódó relikviákat. A 
tulajdonát képező és az újtelepi otthonában őrzött gyűjteménye a szakma alázatát, 
megbecsülését példázza. A fiatalokkal fenntartott jó kapcsolata, az ismeretek átadása mind a 
bányász szakma tiszteletét szolgálja. 
 

III.  .„KOMLÓ VÁROS SZOCIÁLIS MUNKÁJÁÉRT” 
 

MARCSEKNÉ ZAG BERNADETTNEK, a Komló Térségi Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat szakmai vezetőjének, a szociális területen, a szociális munka módszereinek 
alkalmazásával, az elesettek, a segítségre szorulók problémáinak megoldásában végzett 
hatékony munkája elismeréséül. Kiemelten a veszélyhelyzet ideje alatt, fáradtságot nem 
kímélve járult hozzá a rászorulók azonnali megsegítéséhez, a város lakossága járvány miatti 
szociális leterheltségének enyhítéséhez. 
 
 
 



 

IV.  „KOMLÓ VÁROS KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK ELISMER Ő 
OKLEVELE” 

 
JAUCH JÁNOSNAK, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. villamos csoportvezetőjének, több mint 
négy évtizedes megbízható, értékes szakmai munkássága elismeréséül. Az erőműnél eltöltött 
évek alatt számos villamos problémát oldott meg, pályafutása során mindig kész volt a 
szükségszerűen felmerülő szakmai újdonságok megismerésére és azok alkalmazására. 
Tevékenységével jelentős mértékben járult hozzá ahhoz, hogy az erőmű - a város azt igénylő 
fogyasztói lakosságának - megfelelő távhőszolgáltatást tudjon biztosítani  
 
ORSÓS SÁNDORNAK, a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. dolgozójának, a cégnél 
hosszú idő óta végzett megbízható, gondos, nagy munkabírással végzett hulladékgyűjtő 
tevékenységéért.  
 
MICSKEY GÁBORNAK, a BARANYA-VÍZ Zrt. Komlói Üzemigazgatóságának 
irányítástechnikai és automatizálási részlegvezetőjének a víziközmű szolgáltatásban végzett 
több évtizedes kiemelkedő munkássága elismeréséül. Jelentős újításokat valósított meg az új 
szennyvízelvezető rendszerek távfelügyeletének kialakítása, fejlesztése során. A társaság 
telekommunikációs feladatait is ellátta. Elkészítette és üzemeltette a Komló-Víz Kft. 
honlapját. Rendszeresen tartott informatikai képzéseket kollégáinak, munkaidőn kívül városi 
számítógépes szakkört is vezetett gyerekeknek. 

VOJTEK AURÉLNAK, a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának, majd 
mint a Komló Irodai Papír üzemvezetőjének, a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
rehabilitációs foglalkoztatásában végzett sok éves vezetői munkássága elismeréséül. Kiváló 
partneri kapcsolatot tartott fenn Komló városával, a város több rendezvényének segítője, 
támogatója. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetéseket a „Komlói Bányásznapok” keretében rendezett 
ünnepélyes képviselő-testületi ülésen, vagy - a kitüntető díjak esetében - az érintett szakmai 
közösség által szervezett rendezvényen, szakmai napon, vagy egyéb, jelentősebb helyi 
eseményen adja át.  
 

Határid ő: 2020. november 20. 
Felelős: Polics József polgármester 
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