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2023. évi I. félévi kitüntetési javaslatok 

 
A Képviselő-testület a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság előterjesztése alapján 
megtárgyalta a 2023. évi I. félévi kitüntetési javaslatokat, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület 2023. év I. félévre az alábbi kitüntetéseket adományozza: 
 

I.  KOMLÓ VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” 
 

Aladics Zoltánnak, a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi, Költségvetési és 
Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjének, több évtizedes szakmai munkája elismeréseként, 
amellyel jelentősen hozzájárul az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megteremtéséhez, 
fenntartásához. Széleskörű biztonsággal irányítja a város pénzügyeit, jó szakmai és emberi 
kapcsolatokat ápol a hivatal dolgozóival és a társszervekkel. Magas színvonalú szakmai 
munkája kiemelt szerepet játszik a képviselő-testület és a polgármester munkájának 
előkészítésében, támogatásában, végrehajtásában. 
 

II.  KOMLÓ VÁROS KÖZM ŰVELŐDÉSÉÉRT 
 
Murka Gyulának , a Murka Gyula GRB (Gipsy Rock Band) zenekar alapítójának, gitáros 
énekesének, a komlói zenei életben végzett több évtizedes munkássága elismeréséül. A 
kezdetekben Nomád Blues Rock néven játszott zenekar valódi, szívből jövő blues játékával 
örvendeztette meg nem csak a komlói közönséget, de nagyhírű, neves koncerteken is 
felléptek. Az alapító gitáros zenei munkássága alatt számos elismerés és kitüntetés 
várományosa lett a zenekar.  
 

III.  KOMLÓ VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT 
 

Varga Margitnak,  a Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és AMI intézményvezető-
helyettesének, matematika-fizika szakos középiskolai tanárának, magas szakmai színvonalon 
végzett pedagógusi és vezető helyettesi tevékenységéért. Évtizedek óta tanórán kívüli 
foglakozásokon, - a diákok, és a tanítás elhivatottjaként, - fáradhatatlanul készíti fel a 
tanulókat a közép vagy az emelt szintű matematika érettségi vizsgára. 

 
 

IV.  KOMLÓ VÁROS EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT 
 
Dr. Varga Irénnek, a Komlói Mentőállomás vezetőjének, több évtizedes vezetői és szakmai 
munkássága elismeréséül. A helyszíni betegellátás területén kiemelkedően, elhivatottsággal 



 

végezte munkáját egészen 2022-ig. Több mint 35 éven keresztül tartotta össze az állomás 
kollektíváját.  
 

 
V. KOMLÓ VÁROS SPORTJÁÉRT 

 
Papp Lászlónak, a Komlói Kézilabda Szakosztály volt vezető edzőjének, a város 
sportéletében végzett kiemelkedő sportolói és edzői tevékenysége elismeréseként. Közel 
félezer mérkőzésen lépett pályára, több mint 200 NB I-es mérkőzést játszott, óriási energiákat 
megmozgatva másodosztályon, sőt nemzetközi szinten is. Játékos pályafutása során hiába a 
csábítás, végig hű maradt a komlói színekhez, jó hírét öregbítve Komló városának. 

  
 

VI.  „KOMLÓ VÁROS NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK 
FEJLESZTÉSÉÉRT” 

 
Dominique Pohernek, Eragny – Komló Testvérvárosi Kapcsolat Barátai Egyesület oszlopos 
tagjának, Komló és Eragny-sur-Oise testvérkapcsolat létrejöttében, annak sikeres 
működtetésében végzett kiemelkedő tevékenységéért. Több évtizeden keresztül szervezte a 
Komlóról Eragnyba utazók fogadását, vendégül látását és tartalmas programokkal való 
biztosítását.  Életre szóló élményeket jelentettek az azokon résztvevő komlói polgároknak, 
diákoknak és felnőtteknek egyaránt. A testvérvárosi kapcsolat előrehaladtával egyre 
szélesedett azon emberek köre, akik ezáltal megismerhették egymás életét, kultúráját.  
 
2. A Képviselő-testület 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: 2023. november 1. 
Felelős: Polics József polgármester 
 

 
K.m.f. 

 
 

dr. Vaskó Ernő                    Polics József  
          címzetes főjegyző                    polgármester 


