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2019. évi II. félévi kitüntetési javaslatok 

 
A Képviselő-testület a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság előterjesztése alapján 

megtárgyalta a 2019. évi II. félévi kitüntetési javaslatokat. 

 

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

 

 

I. „KOMLÓ VÁROS DÍSZPOLGÁRA” 

 

DR. TÁNCZOS FRIGYES ATTILÁNAK, a Komlói Egészségcentrum, Bányászati 

Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ főigazgatójának, Komló város és 

környéke egészségügyi alapellátásában és a szociális területén végzett magas színvonalú 

szakmaiságáért, életművéért. A kórház megmaradásáért sikeres lobbytevékenysége, számos 

nagy beruházás kezdeményezése, fogadása és vezénylése, szakembergárda kialakítása és 

megtartása érdekében végzett eredményes és elkötelezett munkásságáért.  

Tevékenységét minden időszakban a precizitás, az újszerű megoldások, mások segítése, a 

betegek tisztelete és szolgálata jellemezte és jellemzi.   

 

 

II. „PRO URBE” 

 

BRW Metal ZRT-nek, Komló város gazdasági életének területén, a fémiparban, egy új 

építésű, modern, a precíziós munkavégzés minden feltételével rendelkező, folyamatosan 

bővülő, innovatív, versenyképes vállalkozás kiemelkedő működéséért. Berendezéseik a 

világszerte vezető gyártók széleskörűen használható, nagy teljesítményű gépei. Gyártási 

folyamataikat a hatékonyság és a minőség növelése érdekében tapasztalt és jól képzett 

szakember gárdával fejlesztik.  

 

 

III. „PRO CIVITATE” 

 

DR. MAKRA ISTVÁN EDÉNÉNEK, hosszú éveken keresztül a Kodály Zoltán Ének-zenei 

Katolikus Általános Iskola történelem, ének-zene szakos pedagógusának, a Kodály 

Gyermekkórus karnagyának kiemelkedő karnagyi munkásságáért. Pedagógusi pályája alatt, 

kórusával számos hazai és külföldi elismerést szerzett, több alkalommal nyerte el az „Év 

Kórusa” címet. 1972 óta a Nemzetközi Kórusfesztiválokon, mind kórusával mind a fesztivál 

kuratórium tagja-elnökeként, mind házigazdaként nagyon sokat tett azért, hogy ezek a 

rendezvények emlékezetesek maradjanak a komlóiak és a vendégek számára.  

 

 



 

IV. .„KOMLÓ VÁROS SZOCIÁLIS MUNKÁJÁÉRT” 

 

SZANYI ANGÉLÁNAK, a Mecsekjánosi-pusztai Időskorúak Otthona vezetőjének, az idős 

korúak gondozásában, ápolásában, a megfelelő infrastruktúra megteremtésében való 

kiemelkedő szakmai tevékenységéért.  

 

 

V. „KOMLÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELISMERŐ 

OKLEVELE” 

 

BERTA ISTVÁNNÉNAK, a Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskola tanítójának, a 

Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület által szervezett Nemzetközi Ifjúsági 

Környezetvédő Táboroknak sok év óta elkötelezett, sikeres táborvezetői tevékenységéért.  

 

HORVÁTH HILDÁNAK, a BAMKH Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának 

közegészségügyi-járványügyi felügyelőjének, a KLIK Kökönyösi Általános Iskola, 

Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola Kollégiuma oktatójának, aki szaktudásával, 

példaértékű tevékenységével hozzájárult ahhoz, hogy Komló város intézményi tálalókonyhái 

a NÉBIH ellenőrzések során országos szinten kiemelkedő eredményeket értek el. 

 

TÓTH MIKLÓSNAK, a Komlói Polgárőr Egyesület tagjának, polgárőrként Komló város 

közbiztonságának javításáért végzett több éves példamutató munkájáért. 

 

HIMMER ZOLTÁNNAK, a Mecsekfalui Részönkormányzatban végzett áldozatos 

munkájának elismeréseként, a közmunkások irányításának elkötelezett feladatvállalásáért. A 

településrész szépítésének, építésének, a programok kivitelezésében, az ott lakók terveinek 

megvalósításában vállalt érdemeiért.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetéseket a „Komlói Bányásznapok” 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.  

 

Határidő: 2019. november 20. 

Felelős: Polics József polgármester 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetéseket a „Komlói Bányásznapok” 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.  

 

Határidő: 2019. november 20. 

Felelős: Polics József polgármester 

K.m.f. 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 

   címzetes főjegyző          polgármester 

 
A kiadmány hiteléül: 


