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2017. I. félévi kitüntetési javaslatok 

 
A Képviselő-testület a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság előterjesztése 

alapján megtárgyalta a 2017. évi I. félévi kitüntetési javaslatokat. 

 

A Képviselő-testület 2017. év I. félévre az alábbi kitüntetéseket adományozza: 

 

I. KOMLÓ VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT 

Kiss Bélánénak, Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 

igazgatójának, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

megalakulásában, a GESZ működtetési telephelyein és a köznevelési intézményekben 

végzett korszerűsítési, felújítási és karbantartási munkálatok végrehajtásában, az általa 

irányított terület gyakran változó szabályzását naprakészen követő, igényesen és 

eredményesen végzett több évtizedes magas színvonalú, széleskörű szakmai 

munkájáért. 

 

II. KOMLÓ VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT 

A Pöndöly Néptánc és Hagyományőrző Egyesületnek, a magyar autentikus néptánc 

folklór megismertetéséért, a város jó hírnevének nemzetközi szinten történő 

öregbítéséért és az egyesület kiemelkedő hagyományőrző tevékenységéért. A 20 éves 

évfordulóját ünneplő néptáncegyüttes kategóriájában számos megyei és országos díjat 

szerzett. 

 

III. KOMLÓ VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT 

Judikné Linde Teréznek, a Komló Városi Óvoda vezetőjének, gyermekközpontú 

nevelő, a gyermekek fejlődését segítő pedagógiai, több évtizedes példaértékű szakmai 

munkájáért. 

 

IV. KOMLÓ VÁROS EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT 

A Leo Amici Alapítványnak, a komlói drogbeteg-rehabilitációs terápiás 

közösségnek, az intézményben kezeltek mindennapi életbe történő visszatérését segítő 

munkájáért, az intézmény folyamatos tárgyi, és személyi építkezésére való 

törekvéséért, megyei, országos és nemzetközi szinten is jegyzett és elismert 25 éves 

tevékenységéért. 

 

 



 

V. KOMLÓ VÁROS SPORTJÁÉRT 

Gagarin Általános Iskola Testnevelési Munkaközösségének, a testnevelés szakos 

iskola ország szerte elismert utánpótlás műhelyében végzett tevékenységéért, számos 

országos, regionális és megyei versenyek győztes tanulóinak felkészítéséért, 50 éves 

kimagasló szakmai munkájáért. 

 

VI. KOMLÓ VÁROS NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK 

FEJLESZTÉSÉÉRT 

Antal Csabánénak, a romániai Belényesi Polgármesteri Hivatal dolgozójának, 

Komló-Belényes testvérvárosi kapcsolatokért végzett kiemelkedően értékes, 

eredményes munkájáért, a Nemzetközi Ifjúsági Környezetvédő Táborok szervezésében 

hosszú évek óta nyújtott segítő tevékenységéért. 

 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az egyes kitüntető díjakat az érintett szakmai közösség 

által szervezett rendezvényen, szakmai napon vagy egyéb, jelentősebb helyi 

eseményen adja át. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polics József polgármester 
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dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
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