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2019. I. félévi kitüntetési javaslatok 

 

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

alapján megtárgyalta a 2019. évi I. félévi kitüntetési javaslatokat. 

 

A Képviselő-testület 2019. év I. félévre az alábbi kitüntetéseket adományozza: 

 

I. KOMLÓ VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT 

 

A Fekete Láng Érdekvédelmi Egyesület közösségének, a cigány tánc- és 

zenekultúra területén végzett több évtizedes, helyi, megyei, országos, és a 

határon túl is ismert és elismert értékteremtő és őrző, a hagyományok 

ápolásában való kiemelkedő tevékenységéért. A közösség nagy hangsúlyt fektet 

a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek kultúrába való bevonására, az ősi 

hagyományok fennmaradására. Fellépéseik során számos díjjal gazdagították és 

öregbítették Komló városát és hírnevét. 

 

Hidasi Tibornénak, a Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája 

pedagógusának, innovatív, a kompetencia alapú oktatásban, a drámapedagógia 

területén végzett kiemelkedő oktatási, közművelődési munkájáért. Rendszeresen 

készítette fel diákjait kulturális városi rendezvényekre, részese volt a 

„Garabonciás” projektnek. Fontosnak tartja a gyerekek életében a kultúra, az 

iskolán kívüli ismeretszerzés szerepét.  

 

II. KOMLÓ VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT 

 

Kópicz Józsefnek, a Kenderföld-Somági Általános Iskola magyar-ének-zene 

szakos tanárának, több évtizedes pedagógusi munkájáért. Osztályfőnökként, 

szaktanárként, az iskolai munkaközösség vezetőjeként, ünnepélyek, 

rendezvények, gyermektáborok szervezőjeként, az oktatásban, a 

tehetséggondozásban végzett  kiemelkedő tevékenységéért. 

 

 



III. KOMLÓ VÁROS EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT 

 

Dr. Mühl Attilának,  a fogorvosi szakterületen végzett több éves lelkiismeretes, 

a tudomány ezen irányú fejlődésének kihívásaival lépést tartó, magas színvonalú 

szakmai munkájáért.  

 

IV. KOMLÓ VÁROS SPORTJÁÉRT 

 

Komló Sport Kft – NB I-es Kézilabda Csapatának, a bajnoki szezon 

2017/2018. évadjában elért sikeres szerepléséért. A csapat a bajnokságban 5. 

helyen végzett, mellyel kivívta a nemzetközi kupában való szereplés jogát, 

továbbá elnyerte a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt Liga kupát.   

 

 

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: 2019. szeptember 15. 

Felelős: Polics József polgármester 

 

K.m.f. 
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