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127/2016. (VI.23.) sz. határozata 
 

2016. II. félévi kitüntetési javaslatok 
 

A Képviselő-testület a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság előterjesztése alapján 
megtárgyalta a 2016. évi II. félévi kitüntetési javaslatokat. 
 
A Képviselő-testület 2016. év II. félévre az alábbi kitüntetéseket adományozza: 
 

 
I.  „PRO CIVITATE” 

 
A Komlói Erdélyi Körnek, fennállásának 25 éves évfordulója alkalmából, történelmi 
hagyományaink megőrzésében, a határon túli gyermekek „anyaföldre” tett látogatásának 
segítésében, a komlói civil közösségi életben, és köztéri alkotások létrehozásában végzett 
kiemelkedő tevékenységéért. 
 

II.  „PRO URBE” 
 

A KŐKA Kő-és Kavicsbányászati Kft-nek, Komló város gazdasági életének területén az új 
technológiák bevezetésében, és fejlesztésük megvalósításában, a szakképzésben résztvevő 
tanulók gyakorlati helyének biztosításában, a város rendezvényeinek támogatásában végzett 
kiemelkedő tevékenységéért.  
 

III.   „KOMLÓ VÁROS SZOCIÁLIS MUNKÁJÁÉRT” 
 

T. K-nak, a Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft. I.sz. telephely osztályvezetőjének, 
a szociális ellátás területén, az idős emberek ellátásáért, gondozásáért végzett több évtizedes, 
példaértékű munkájáért. 
 

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

 
D. J-nak, az erdélyi Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont igazgatójának, a komlói Nagy László 
Gimnáziummal 15 éven át tartó testvériskolai kapcsolat során az anyaország és a határon túl 
élő kapcsolatok elmélyítésében, több száz komlói diák Erdély legjelentősebb magyar 
vonatkozású történelmi emlékeivel való megismertetésében végzett kimagasló kapcsolatépítő 
munkájáért.  
 
H. É-nak, a Szilvási Általános Iskola vezetőpedagógusának, a tanári pályán végzett több mint 
három évtizeden keresztül a gyermekekkel való példaértékű, értékközvetítő, közösségformáló 
oktatói, nevelői, ötletgazdag táborszervezői munkássága elismeréséül. 



 
V. I-nak, a Komlói Polgárőr Egyesület tagjának, polgárőrként Komló város 
közbiztonságának javításáért végzett több éves példamutató munkájáért. 
 
K-né P. K-nak, a Komlói Gazdasági Ellátó Szervezet munkatársának, hosszú éven át tartó 
gondos, igényes munkájáért, valamint a Tájak-Korok-Múzeumok Komlói Csoportjában 
kifejtett közéleti tevékenységéért. 
 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetéseket a „Komlói Napok” 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: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
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