
 
 

K I V O N A T 
 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

296/2020. (XII. 22.) sz. határozata 
 

2021. évi I. félévi kitüntetési javaslatok 
 
A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben – a Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti 
szabályozásról szóló 30/2020. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően – a 
frakcióvezetőkkel és az alpolgármesterrel egyeztetve, a Fidesz-KDNP frakció támogató 
véleményének figyelembevételével, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 
1. Komló Város Önkormányzat 2021. év I. félévre az alábbi kitüntetéseket adományozza: 
 

I.  „KOMLÓ VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” 
 

KRAUSZ ZOLTÁNNÉNAK, a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. dolgozójának, a 
közszolgáltatás területén végzett több évtizedes munkássága elismeréséül.  

 
WALTER JÓZSEFNEK, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. műszaki igazgatóhelyettesének, a 
közszolgáltatás területén végzett több évtizedes precíz, megbízható szakmai munkájáért. 
Kiemelt szerepe volt számos fűtéskorszerűsítési munkában, gázmotorok telepítésében, 
valamint a biomassza kazán projektben.  
 
KOLLÁR ZOLTÁNNÉNAK, a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ-Komlói 
Kirendeltség volt dolgozójának, a közszolgálatban végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai 
munkájáért. Jelentős szerepe volt a munkaügyi igazgatás, a munkaerő-közvetítés és vállalati 
kapcsolattartás feladatainak rugalmas ellátásában. 
 
 

II.  „KOMLÓ VÁROS KÖZM ŰVELŐDÉSÉÉRT” 
 
CS.Í.T. ZENEKARNAK, Komló kulturális zenei életében végzett 25 éves kiemelkedő 
tevékenységéért A város rendezvényeinek rendszeres fellépői, a helyi közönség körében nagy 
népszerűségnek örvend. A zenekar tehetéségét nemcsak helyi, de országos és nemzetközi 
szinten is elismerték.  
 
 

III.  „KOMLÓ VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT” 
 

PLÁVICSNÉ BORBÉLY MÁRIÁNAK, a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda pedagógusának, kiemelkedő tanári, és példaértékű, az iskolán kívül 
végzett irodalmi-szakmai munkájáért. 
 



 
 

RESZELŐNÉ CSER SAROLTÁNAK, Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodája 
egykori vezetőjének, az oktatás-nevelés területén végzett, négy évtizedes kiemelkedő munkája 
elismeréseként. A folyamatos szakmai képzések mellett a gyermekek szeretve nevelése 
jellemezte munkásságát.  
 
 

IV.  „KOMLÓ VÁROS EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” 
 

VÁRNAGYNÉ DALLOS ILONÁNAK, a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő 
és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ dolgozójának, az egészségügy területén végzett 
kiemelkedő munkája elismeréséül. Multidiszciplináris szemlélete, tudása a koronavírus 
pandémia időszaka alatt a betegellátás során nélkülözhetetlen volt. Példaértékű volt az a 
helytállás, mellyel a betegekre és az intézmény dolgozóira háruló feladatok ellátását segítette.  

 
 

V. „KOMLÓ VÁROS SPORTJÁÉRT” 
 
PINTÉR LÁSZLÓNÉNAK és PINTÉR ILONÁNAK , a Komlói Bányász Sport Klub 
dolgozóinak, szertárosként végzett több évtizedes szolgálatkész, segítő tevékenységük 
elismeréseként. Az anya nyugdíjazását követően lánya vette át a feladatkört, ők együtt mintegy 
60 éve szolgálva ki a sportolókat.  
 

2.  Komló Város Önkormányzat felkéri a polgármestert, hogy az egyes kitüntető díjakat az 
érintett szakmai közösség által szervezett rendezvényen, szakmai napon vagy egyéb, 
jelentősebb helyi eseményen adja át. 

 
Határid ő: 2021. december 1. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
Komló, 2020. december 22. 
 
 
 

Polics József 
          polgármester 
 
  
 
 
 
 
 


