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2020. évi I. félévi kitüntetési javaslatok 

 
A Képviselő-testület a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság előterjesztése alapján 
megtárgyalta a 2020. évi I. félévi kitüntetési javaslatokat. 
 
A Képviselő-testület 2020. év I. félévre az alábbi kitüntetéseket adományozza: 
 

I.  KOMLÓ VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” 
Horváth Lászlónak, a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési -és 
Fejlesztési Iroda vezetőjének. Irodavezetői évei alatt számos sikeres pályázati beruházás 
valósult meg, melyben szakmai hozzáértése elengedhetetlen volt. A Magyar Köztisztviselők, 
Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete Komlói Alapszervezetének 
titkári feladatait is, a hivatal dolgozóinak érdekeit szem előtt tartva látta el. A közszolgálatban 
végzett több évtizedes humánus vezetői, és eredményes szakmai munkája elismeréseként. 
 

II.  KOMLÓ VÁROS KÖZM ŰVELŐDÉSÉÉRT 
 
Käsz Ildikónak , a Komló Közösségek Háza Kreatív Műhely vezetőjének, aki évtizedek óta, 
kisgyermekek nemzedékeit vezette be a kézműves mesterségek tudományába. Keze munkája 
nemcsak az intézmény falai között, de a város közterein is megjelent. A komlói népi 
kézművesség értékes hagyatékának kiemelkedő kultúraközvetítő tevékenységéért.  
 

III.  KOMLÓ VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT 
 

Benkéné Somogyi Gyöngyinek, a Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási Általános Iskola 
tagintézmény vezetőjének. Tanítóként tanítványainak az ismeretanyag változatos módszerekkel 
való átadása, korrepetálás, tehetséggondozás, versenyekre való felkészítés mellett gyakran 
szervezett számukra tanórán kívüli programokat is. Tagintézmény vezetőjeként nagy 
munkabírás, felelősségteljes hozzáállás, segítőkészség jellemzi. A pedagógusi pályán végzett 
több évtizedes kiemelkedő munkájáért. 
 

 
IV.  KOMLÓ VÁROS SPORTJÁÉRT 

 
Bordács Lajosnak, a komlói, volt sokszoros NB I-es labdarúgónak, a Magyar Népköztársaság-
kupa döntőt játszó játékosának. A 60-70-es évek kiemelkedő, legendás balszélső játékosaként 
nem csak hazánkban, de külföldi nagy meccseken is sikeresen szerepelt. A korábbi „aranylábú 
gyerekek” legkiemelkedőbb tagjaként, a sport területén végzett kimagasló labdarúgói 
pályafutása eredményeként.  



 
Erdős Józsefnek, a komlói kézilabda élő legendájának, akinek sikerült feljutnia az NB I/b-be. 
A kézilabda végleges befejezése után kiemelkedő szerepe volt a komlói Teke Szakosztály 
újraélesztésében, melynek évekig volt vezetője és játékosa is. A KBSK létesítmény vezetője, 
gondnoka volt, és hosszú időn át az akkori focicsapat tudósítója. A komlói sport területén 
végzett példaértékű munkássága elismeréseként.  
 
 

V. „KOMLÓ VÁROS NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK 
FEJLESZTÉSÉÉRT” 

 
Simon András Györgynének, a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal dolgozójának, aki 
marketing-ügyintézőként segíti Komló és testvértelepüléseivel való jó együttműködést. 
Testvérkapcsolatokhoz kötődő, Európai uniós pályázatok készítője, és azok sikeres 
programjainak lebonyolítója. Szakmai évei alatt Komló városa több külföldi és hazai 
testvértelepüléssel gazdagodott. Gondosan készítette elő a szerződéskötésekkel járó 
protokolláris ünnepségeket, azok háziasszonyaként szervezte meg a városban vendégeskedő 
delegációk fogadását, programjaikat. Igényes munkájának köszönhetően a vendégek a város jó 
hírét vitték el nem csak országon belül, de azon túlra is.  
 
 
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: 2020. december 1. 
Felelős: Polics József polgármester 
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