
Ikt. szám: 01-168/19/2012.
 

Jegyzõkönyv
 
 
Készült: 2012. augusztus 15. napján 1830 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-
testületének rendkívüli nyílt ülésén.   
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Fresz Péter, Kollár-
Scheller Erzsébet, Müller Márton, Preszl Gábor, Schellerné Mikulán Anetta, Szöllõsi János
 
Távollétét jelezte: Pándi Gábor alpolgármester, Kõrössy János, dr. Kutas Gyula
 
Meghívottak: Hegyes Józsefné aljegyzõ, mb. jegyzõ
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 8 
fõvel határozatképes. Elmondta, hogy a múlt héten a londoni nyári olimpiai játékokon Benkó Barbara a nõi 
hegyikerékpárosok versenyén 27. helyet és Fazekas Krisztina az 500 m-es kajak négyes egyik tagjaként 
olimpiai aranyérmet szerzett. Ebben a rendkívüli helyzetben indokoltnak tartotta, hogy a Képviselõ-testület 
valamilyen elismerést fejezzen ki a két pilisvörösvári olimpikon iránt. Úgy gondolja, hogy egy olimpiai 
aranyérem  olyan teljesítmény, amely megalapozza a díszpolgári címre való jogosultságot.
A helyi rendelet részletesen szabályozza a díszpolgári cím adományozásának elõkészületeit és azt szigorú 
határidõhöz köti. A rendelet szerint a kitüntetést kizárólag az október 23-i ünnepségen lehetne átadni. Ezért 
szeretné javasolni a rendelettervezetet módosítását, hogy a megjelölt határidõktõl függetlenül és soron kívül 
bármely városi rendezvényen át lehessen adni egy díszpolgári címet. Fazekas Krisztina szeptember 1-jével 
visszautazik Amerikába. Abban az esetben, ha a Képviselõ-testület támogatja a határozati javaslatot Fazekas 
Krisztina tekintetében, akkor már a mai napon át tudnák adni a díszpolgári címet részére – csütörtökön és 
pénteken Fazekas Krisztina már a Magyar Bajnokságon fog részt venni –.
Tájékoztatásképpen elmondta, hogy mindkét határozati javaslatot pontosították, melyet minden képviselõ 
megkapott. Szavazásra tette fel a napirendi pontok elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat a jelenlévõ képviselõk (8 fõ) 8 igen (egyhangú) szavazatával 
elfogadta. 
 
Napirendi pontok:                                                                                            Elõadó:
 

1.)
               
 
 

A Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és a 
Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és 
adományozásáról szóló 6/1993. (III. 04.) önkormányzati 
rendelet módosítása (Et.: 168/2012.) 
 

Gromon István 
polgármester

 

Zárt 
ülés

Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím adományozása 
Fazekas Krisztina olimpiai bajnok kajakozó részére (Et.: 
169/2012.)                         
 

Gromon István 
polgármester

 

Zárt
ülés

Elismerõ díszoklevél adományozása Benkó Barbara 
részére (Et.: 170/2012.)                         
 

Gromon István 
polgármester

 
 



1. napirendi pont
A Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és a Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és 

adományozásáról szóló 6/1993. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosítása
(Et.: 168/2012.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Ügyrendi,- Oktatási,- és 
Kulturális Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és támogatta a rendelet-tervezet elfogadását. Átvezetésre 
kerültek a rendelet-tervezetben az új jogszabályi hivatkozások is.
 
Preszl Gábor: Kérdése, hogy a rendeletmódosítással rendkívüli esetben is tudnak díszpolgári címet adni, és 
ez nem zárja ki azt, hogy egyébként október 23-án további egy díszpolgári és egy posztumusz címet 
adományozhat a Képviselõ-testület?
 
Gromon István polgármester: A rendeletben nem módosul a darabszámra vonatkozó rész. Így évente csak 
egy díszpolgári és egy posztumusz emlékérmet adományozhatnak. Kizárólag a határidõkben történt 
módosítás, miszerint soron kívül átadható a cím bármely városi ünnepségen. Egy posztumusz címet 
adományozhatnak még az idei évben október 23-án.  Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ 
rendelet-tervezet elfogadását.
 
No.: 2
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
28/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete a Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és a 

Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993. (III. 04.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

 
A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (8 fõ) 8 igen (egyhangú) szavazatával megalkotta.

 
A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Zárt ülést rendelt el.

 
 

A zárt ülésrõl külön jegyzõkönyv készült.
 

Zárt ülés napirendi pontja:
Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím adományozása Fazekas Krisztina olimpiai bajnok kajakozó részére 

(Et.: 169/2012.)
Elismerõ díszoklevél adományozása Benkó Barbara részére (Et.: 170/2012.)

 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 155/2012. (VIII. 15.)  Kt. sz. határozata 
Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím adományozásáról Fazekas Krisztina olimpiai bajnok kajakozó 
részére

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és a 
Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993. (III. 4.) rendeletében biztosított 
jogkörében eljárva Fazekas Krisztinának a hazai és nemzetközi versenyeken elért korábbi kiemelkedõ 
eredményeiért, valamint a 2012. évi londoni olimpián a Szabó Gabriella, Kozák Danuta, Kovács Katalin, 
Fazekas Krisztina összeállítású nõi kajaknégyes tagjaként 500 méteren szerzett aranyérméért a Pilisvörösvár 
Város Díszpolgára címet adományozza.



A Képviselõ-testület gratulál Fazekas Krisztinának eddig elért eredményeihez, s további pályafutásához sok 
sikert kíván.

Határidõ: azonnal                                                                    Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (8 fõ) 8 igen (egyhangú) szavazattal hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 156/2012. (VIII. 15.)  Kt. sz. határozata 
Benkó Barbara olimpikon részére elismerõ díszoklevél adományozásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elismerését fejezi ki Benkó Barbara 
hegyikerékpárosnak a 2012. évben Londonban megrendezett XXX. nyári olimpiai játékokra való kijutásáért 
és a nõi hegyikerékpárosok versenyén elért 27. helyezéséért.
Benkó Barbara a harmadik pilisvörösvári sportoló, aki eljutott az olimpiai részvételig, Fetter György 
rövidtávfutó atléta (1988, Szöul) és Fazekas Krisztina kajakozó (2012, London) után. A mostani versenyen 
kiemelkedõ sportemberi teljesítményt nyújtott, mivel a hatkörös verseny elsõ körében eltörött kerékpárján a 
váltókar, mégis végigfutotta a távot.
A Képviselõ-testület gratulál Benkó Barbarának eddig elért eredményeihez, további pályafutásához sok 
sikert kíván, bízva abban, hogy a jövõben további szép eredményeket ér majd el sportágában, többek között 
a következõ, Rio de Janeiro-i olimpián is.

Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: polgármester

A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (8 fõ) 8 igen (egyhangú) szavazattal hozta.
 

Gromon István polgármester: Megköszönte a jelenlévõk munkáját és bezárta az ülést 1850-kor.    
 
 
 

K.m.f.
 
 
 
                        Gromon István                                                         Hegyes Józsefné
                         polgármester                                                         aljegyzõ, mb. jegyzõ


