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2018. I. félévi kitüntetési javaslatok 

 

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

alapján megtárgyalta a 2018. évi I. félévi kitüntetési javaslatokat. 

 

A Képviselő-testület 2018. év I. félévre az alábbi kitüntetéseket adományozza: 

 

I. KOMLÓ VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT 

 

Fóris Zoltánnénak, a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és 

Adóiroda dolgozójának, a közszolgálat területén végzett 40 éves megbízható, 

lelkiismeretes munkásságáért. Anyakönyvvezetőként az ügyfelek iránti 

empatikus hozzáállással, sokirányú irodai és hivatali feladatait magas szintű 

szakmai hozzáértéssel látta el.  

 

 

II. KOMLÓ VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT 

 

Komlói Díszítőművészeti Műhely közösségének, a népművészet területén 

végzett több évtizedes, helyi, megyei, országos, és a határon túl is ismert és 

elismert értékteremtő és őrző, a hagyományok ápolásában való igényes, 

kiemelkedő művészeti munkásságáért. A közösség számos országos hírű 

kiállításon való részvételével, a hímzés és díszítés különböző motívumainak 

bemutatásával, az alkotásokért elnyert értékes díjakkal gazdagította és 

öregbítette Komló városát és hírnevét. 

 

 

III. KOMLÓ VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT 

 

Szalóki Zoltánnénak, a Kökönyösi Gimnázium, Gagarin Átalános Iskola 

tanítójának, több évtizedes pedagógusi munkájáért. Az iskola munkaközösség 

vezetőjeként, az iskolai rendezvények szervezőjeként végzett, valamint a 

kompetencia-alapú oktatásban való kiemelkedő tevékenységéért. 

 



 

IV. KOMLÓ VÁROS EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT 

 

Dr. Mátyás Magdolnának, a fogorvosi szakterületen végzett több évtizedes 

lelkiismeretes, magas színvonalú szakmai munkájáért.  

 

 

V. KOMLÓ VÁROS SPORTJÁÉRT 

 

Szinyákovics Bélának, komlói amatőr kerékpárosnak, aki kerékpár túrás 

teljesítményével elérte az Északi -fokot, járt Nordkappban, találkozott 

Rovaniemiben a Télapóval, elérte a Cabo Da Roca-t, a Lisszabon közelében 

található Szikla-fokot, a kontinens legnyugatibb pontját. A sporttal, mozgással 

az egészségért, a gyógyulásért magatartása példaértékű. 

 

 

VI. KOMLÓ VÁROS NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK 

FEJLESZTÉSÉÉRT 

 

Les Amis du Jumelage Eragny - Komló /Az Eragny - Komló Testvérvárosi 

Kapcsolat Barátainak, a 25 éves Komló-Eragny testvérkapcsolat ápolásában, 

folyamatos segítésében, gazdagításában, hivatalos, családi és baráti kapcsolatok 

elkötelezett és sikeres szervezéséért, a két település között a kultúra, a sport, 

nyelvgyakorlás területén végzett kiemelkedő tevékenységéért. 

Közreműködésükkel mintegy 50 utazás került szervezésre a két város több száz 

lakójának részvételével.  

 

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: 2018. szeptember 10. 

Felelős: Polics József polgármester 
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