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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 40/2012.(III.26.) határozatával felkérte Izsó 
Gábor polgármestert, Vámos László oktatási, kulturális tanácsnokot és Mester Péter bizottsági 
tagot hogy tegyenek javaslatot a „Sportkönyv”-re felkerülő sportvezetők és sportolók szemé-
lyére. Az ad hoc bizottság a következő szempontok figyelembevételével tette meg javaslatát: 
 
Sportvezetők esetében:  
 
Az az elhunyt, feddhetetlen előéletű sportvezető, aki: 

• Békésen született és/vagy tartósan itt élt, és Békésen (Békésért) tevékenykedett, vagy 
• Békésen született, és nagyon kiemelkedő volt a tevékenysége, nemzetközi elismertsé-

ge. 
 

Sportolók esetében: 
 
 Az a feddhetetlen előéletű sportoló, aki: 

• Békésen született és itt nőtt fel, vagy békési sportolóként tartósan (legalább 8-10 évig) 
Békésen sportolt, itt szerezte meg a sportági alapokat, vagy békési színekben érte el a 
kiemelkedő eredményeit, és 

• kiemelkedő eredményét felnőtt vagy U23-as válogatott kerettagként érte el, és 
• Eredménykitételek: 

o Olimpikon, vagy 
o nemzetközi világversenyen (VB, EB, Világkupa) olimpiai pontszerző helye-

zést ért el (1-6. hely). 
 
A fenti feltételek alapján az ad hoc bizottság az alábbi határozati javaslatban szereplő szemé-
lyek felkerülését javasolja a „Sportkönyvre”. 
 
Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
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Határozati javaslat: 
 
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi személyek 
„SPORTKÖNYV”-re kerülését hagyja jóvá: 
 
Sportvezetőként: 

• Dr. Harmati Sándor, tanszékvezető egyetemi tanár, edző 
• Dr. Hepp Ferenc, sportdiplomata, a magyar kosárlabdázás atyja 
• Gyöngyösi Elek, testnevelő, edző 
• Kecskeméti Gábor, testnevelő, edző, az 1952-es olimpiai tornászcsapat edzője 
• Szabó Ödön, testnevelő, edző 

 
 
Sportolóként: 

• Kecskeméti Gábor, 1932. Berlin, tornász olimpikon, 1935. Budapest, főiskolai vi-
lágbajnok 

• Kocsor Mária, kosárlabdázó, 1957. Rio de Janeiro, VB 5. helyezett 
• Pankotai Gábor kajakozó, 1999. Duisburg, világbajnok 
• Kurtucz Csaba, ökölvívó, 2001. Belfast, VB 5. hely 

 
Határid ő:  intézkedésre azonnal 
 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 
  Mucsi András, az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
  
Békés, 2012. május 17. 
 
 
 

Izsó Gábor 
polgármester 
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