1. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. január 13-i rendkívüli ülésére
Tárgy: Döntés Buzánszky Jenő városunk saját halottjává nyilvánításáról

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Polgármesteri Kabinet

Tárgyalta: Bizottsági tárgyalás nélkül javasolt napirendre venni.

Tanácskozási joggal meghívott: -

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Bizonyára már értesültek a szomorú hírről, miszerint városunk szülötte és díszpolgára,
Buzánszky Jenő 2015. január 11-én, 89 éves korában betegség következtében elhunyt.
Személyével egy legendás sportembert, szülővárosáról mindig büszkén nyilatkozó és
Dombóvárra szeretettel visszalátogató példaképet veszítettünk el. Buzánszky Jenő egy
emblematikus személyiség volt, aki sikertörténetével is erősítette a fiatalságban, hogy
sok kitartással, gyakorlással és áldozatos munkával egy kisvárosi focistából is lehet
méltán híres sportoló. 1991-től városunk díszpolgára. Sosem felejtette el honnan indult
pályafutása, városunk hívására előszeretettel részt vett dombóvári programokon. Róla
került elnevezésre a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium tornacsarnoka, a Dombóvári
József Attila Általános Iskola műfüves labdarúgó pályája, s tavaly tavasszal már a
nevével fémjelzett I. Ifjúsági Labdarúgó Kupa is megrendezésre került. A fentiekre
való tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá Buzánszky Jenő
városunk saját halottjává nyilvánításához. Temetésének pontos időpontja még nem
ismert, de fia tájékoztatása szerint Budapesten, a Szent István Bazilikában kerül rá sor.
Életútjának meghatározóbb eseményei:
1925. május 4-én született Újdombóváron, vasutas családban. Elemi és gimnáziumi
tanulmányait is itt folytatta, 1943-ban érettségizett az Esterházy Miklós Nádor
Katolikus Főgimnáziumban. Labdarúgó pályafutását 1938-ban kezdte a Dombóvári
Vasutasban, ahonnan 1946-ban egy évre a Pécsi VSK-hoz, majd végül a Dorogi
Bányászhoz került, majd Grosics Gyulával együtt került be Dorogból a válogatottba.
1950-től hat éven át szerepelt a válogatottban, összesen 49 mérkőzésen játszott, és
tagja volt az 1952-ben, Helsinkiben olimpiát nyert csapatnak, valamint 1953-ban az
évszázad mérkőzésén is játszott az angolok ellen Wembleyben. Első osztályú
labdarúgóként 1947-1960-ig 274 bajnoki mérkőzésen futott ki a pályára. Aktív
pályafutása után edzőként, valamint technikai vezetőként továbbra is labdarúgással
foglalkozott. Az edzősködés után előbb elnökhelyettese, majd elnöke volt a
Komáromi, illetve Komárom-Esztergom megyei Labdarúgó-szövetségnek, 1993-tól
pedig az MLSZ elnökségi tagja lett, ahol az utánpótlást felügyelte. 1986-ban Olimpiai
Érdemrenddel, 1995-ben Magyar Olimpiai Bizottság Érdemrendjével, 2001-ben Csík
Ferenc díjjal tüntették ki. Az Aranycsapat legendás jobboldali hátvédje a Nemzet
Sportolója címet is elnyerte 86 éves korában, valamint 2014 decemberében bekerült a
Halhatatlan Magyar Sportolók közé. Mindezek mellett Dorog és Dombóvár
díszpolgára is.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Buzánszky Jenő,
Dombóvár díszpolgára, az Aranycsapat legendás hátvédje saját halottá
nyilvánítását jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Buzánszky Jenő
fiával egyeztetéseket folytasson esetleges segítségkérés vagy egyéb
megkeresésből kifolyólag.
3. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Buzánszky Jenő temetésére Dombóvár
Város Önkormányzata egy különjáratú autóbuszt indítson Budapestre, a Szent
István Bazilikához. Az úttal kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére a
Képviselő-testület 130.000 Ft-ot különít el.

Szabó Loránd
polgármester

