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Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt  esztendőben volt  10 éve annak,  hogy a Magyar  Köztársaság Elnöke Pannonhalmát 
várossá nyilvánította. 

A városi rangban eltelt 10 esztendő értékelése itt nem feladatom, annyi azonban bizonyos , hogy a 
várossá nyilvánítás hivatalos napja 2000 július 1-je volt, mely nap azóta feledésbe merült.

Az elmúlt  évben a 10 éves évforduló komolyabb megemlékezés nélkül,  észrevétlenül múlt   el, 
pedig a választási csatározásoktól függetlenül Pannonhalma megérdemelt volna egy kifejezetten 
erre a napra visszatekintő megemlékezést.

E  városnak  vannak  eredményei  s  hiányosságai  is  szép  számmal,  tudjuk  mi  ezt  jól,  de  úgy 
gondolom annyi  büszkeség,  s  elvárás  minden  pannonhalmi  polgárban kell  hogy legyen,  hogy 
törekedjék arra, hogy e városi rang tartalmat is nyerjen s minden lakója legalább a saját portáján 
letegyen valamit a város asztalára.

Úgy  gondolom,  hogy  a  mindenkori  polgármesterek  és  képviselő-testületek  a  maguk  idejében 
igyekeztek  legjobb tudásuk  szerint  tenni  a  városért  s  annak  fejlődéséért,  én  most  egy ehhez 
képest  kicsinyke  lépés megtételét  javaslom,  mely az  idők  során szép hagyománnyá  nőheti  ki 
magát városunkban.

A Humán Területek Bizottságával  egyetértésben javaslom,  hogy a  képviselő-testület  július 1-ét 
nyilvánítsa a Város Napjává s a város az önkormányzat szervezésében e napot minden évben 
méltó keretek között emlékezze meg.         

Kérem a Tisztelt-Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot vitassa meg és fogadja 
el. 
 
   
Pannonhalma, 2011. február 24.
                                                       
                                                                           Tisztelettel: 

                                                                                                     dr. Szabó György 
                                                                                                             aljegyző 



Határozati javaslat:

Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  megemlékezvén  arról,  hogy 
Pannonhalma települése városi rangját 2000 július 1-je napjával nyerte vissza, e napot a Város 
Napjává nyilvánítja. 

Az  önkormányzat  e  napot  mind  2011-ben,  mind  az  elkövetkezendő  években  jelentőségéhez 
mérten  méltóképpen  kívánja  megünnepelni,  s  arra  kéri  a  város  polgárait,  vállalkozásait  és 
társadalmi  szerveződéseit,  hogy  e  napra  legyenek  büszkék  s  az  illő  megemlékezések, 
rendezvények  sorával tegyék emlékezetessé  minden esztendőben.

A  képviselő-testület  felkéri  a  humán  területek  bizottságát,  hogy  a  város  egyesületeinek, 
polgárainak bevonásával  dolgozzon ki javaslatot  a Város Napja 2011. évi megemlékezésére.
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