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2021. évi II. félévi kitüntetési javaslatok 
 
A Képviselő-testület a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság előterjesztése alapján 
megtárgyalta a 2021. évi II. félévi kitüntetési javaslatokat és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület 2021. év II. félévre az alábbi kitüntetéseket adományozza: 
 
I. „PRO URBE” 
 
MERKL ISTVÁNNAK,  a KŐKA KŐ- és Kavicsbányászati Kft. bányaüzem vezetőjének, a 
kő-és kavicsbányászati ágazat területén végzett több évtizedes szakmai tevékenysége, és 
társadalmi szerepvállalása elismeréseként. Magas szintű szakmaiságával hozzájárult ahhoz, 
hogy a bányaüzem Komló legnagyobb adófizetője, mely jelentős hatással van a város 
gazdaságára. Mindemellett igazi lokálpatriótaként, mindig szem előtt tartotta Komló értékeit, 
közösségeit, támogatva azokat. 
 
II. „PRO CIVITATE” 
 
KOMLÓI BÁNYÁSZ HORGÁSZ EGYESÜLETNEK , a 65 évvel ezelőtti megalakulása 
óta, a sport, a horgászat, a szabadidő hasznos eltöltése, a természet védelme, annak megóvása 
területén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül. Az egyesület tagsága szem előtt tartja, 
hogy széles körű társadalmi tevékenységébe ne csak felnőtteket, de az ifjúságot, a gyermekeket 
is bevonja. Szoros kapcsolatot ápol több civil szervezettel, a város oktatási intézményeivel. 
Szakkört, versenyeket, rendezvényeket szervez. A városon kívüli versenyeken is sikeresen 
szerepelnek, öregbítve Komló város jó hírnevét.  
 
III. „KOMLÓ VÁROS SZOCIÁLIS MUNKÁJÁÉRT” 
 
FEKETÉNÉ GÁL GYÖNGYINEK , a Szent Borbála Otthon 1. számú telephelye 
munkatársának, a szociális területen, az idősek, a segítségre szorulók problémáinak 
megoldásában ellátott, példaértékű munkája elismeréséül. A terápiás foglalkozásokon túl 
kiemelkedő tevékenységet végez az ünnepek megszervezésében, bevonva az otthon lakóit, 
ezzel mindennapi életük hatékonyabbá tételét.  
 
IV. „KOMLÓ VÁROS KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK ELISMER Ő OKLEVELE” 
 
dr. VÁNDOR ÉVA , fogszakorvosnak szakmai és kiemelkedő társadalmi szerepvállalása 
elismeréséül. Példamutató jótékonysági tevékenységével évek óta ellátja a városban tanuló két-
két ukrán gyermek teljeskörű élelmezését.  
 



 
 

MONOSTORI JÓZSEFNEK , a Komlói Polgárőr Egyesület tagjának, sok éves áldozatos 
munkája elismeréseként, mellyel hozzájárul Komló város közbiztonságának javításához.  
 
KRAJNYÁK JÓZSEFNEK , a volt komlói Kossuth Bányaüzem nyugalmazott 
bányamérnökének, a Komlói Erdélyi Kör tagjának, fáradhatatlan, aktív társadalmi 
szerepvállalásáért. Jó kapcsolatot ápol a város több civil szervezetével, segítve a közösség 
színvonalas szakmai rendezvényeit, kirándulásait.  
 
HORVÁTH ISTVÁNNAK , a volt komlói Zobák Bánya csapatvezető vájárnak, a kiváló 
„bányásznak”, a fotósnak, több civil szervezet tagjának, fáradhatatlan civil munkásságáért. 
Rendszeresen tudósít fotókkal, videókkal a facebook-on a város szakmai eseményeiről, 
kulturális rendezvényeiről. Segítője volt a komlói Varga Péter bányászati magángyűjteménye 
rendezésének is. 
 
 

2. A Képviselő-testület 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:  2021. november 20. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 

 

K.m.f. 
 

  dr. Vaskó Ernő                     Polics József  
címzetes főjegyző          polgármester 

 
 
 


