
Szekszárd Büszkesége 2018. kitüntető cím 
 
A Szekszárd Büszkesége 2018. kitüntető cím adományozható azoknak a szekszárdi állandó 
lakóhelyű, vagy szekszárdi székhelyű szervezetben tevékenykedő 
 

a) kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó sportolók és edzők részére,  
b) kiemelkedő művészeti, kulturális eredményt nyújtók részére, 
c) valamint a tudományok, - különösen bölcsészettudományok, a hittudományok, a 

mezőgazdaság tudományok, a műszaki tudományok, az egészségtudományok, a 
társadalomtudományok, a természettudományok, a történettudományok és a 
művészettudományok - területén elért kiemelkedő eredményekért azoknak,  

akik tevékenységükkel hozzájárulnak a város országos vagy nemzetközi hírének 
növeléséhez és a Humán Bizottság Mecénás Tehetséggondozó Támogatására nem 
jogosultak. A kitüntető címből egy évben több adományozható.  

 
A Szekszárd Büszkesége 2018. kitüntető cím átadására minden év december hónapban kerül 
sor a sportolók, a művészeti-, és kulturális élet szereplői eredményeinek, valamint a 
tudományok területén elért eredmények elismerése alkalmával. 
 
A kitüntetett oklevelet, „Szekszárd büszkesége 2018.” felirattal ellátott ajándékot kap. 
 
A Szekszárd Büszkesége 2018. kitüntető címhez pénzjutalom járhat, az adott évre elfogadott 
költségvetési rendelet szerint.   

 
A Szekszárd Büszkesége 2018. kitüntető cím adományozható a felhívás melléklet szerinti 
felterjesztési űrlap és az eredmények igazolásával lehet kezdeményezni, melyet a szakági 
bizottságok véleményeznek. A kezdeményezést 2018. október 15. napjáig kell benyújtani. 
(Kijelölt időszak: 2017. november 15. – 2018. október 15.) 
 

Felhívás 

„Szekszárd Büszkesége” kitüntető cím adományozására 

Kitüntető cím megnevezése: „Szekszárd Büszkesége” kitüntető cím 

Kitüntető cím témaköre: A Szekszárd Büszkesége 2018. kitüntető cím adományozható azoknak 
a szekszárdi állandó lakóhelyű, vagy szekszárdi székhelyű 
szervezetben tevékenykedő 

a) kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó sportolók és edzők 
részére,  

b) kiemelkedő művészeti, kulturális eredményt nyújtók 
részére, 

c) valamint a tudományok, - különösen 
bölcsészettudományok, a hittudományok, a mezőgazdaság 
tudományok, a műszaki tudományok, az 
egészségtudományok, a társadalomtudományok, a 
természettudományok, a történettudományok és a 
művészettudományok - területén elért kiemelkedő 
eredményekért azoknak,  

akik tevékenységükkel hozzájárulnak a város országos vagy 

nemzetközi hírének növeléséhez és a Humán Bizottság Mecénás 

Tehetséggondozó Támogatására nem jogosultak. A kitüntető címből 

egy évben több adományozható 

Kitüntető cím adományozója: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 



Beadási határidő: 2018. október 15. 

Kijelölt időszak: 2017. november 15. – 2018. október 15. 

A felhívás közzétételének a helye: - Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (7100 
Szekszárd Béla király tér 8.) Ügyfélszolgálati irodáján, 
- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos honlapján 
(www.szekszard.hu) 

Az űrlap benyújtásának módja: A címre pályázni  kizárólag az űrlap hiánytalan kitöltésével lehet. 

Formanyomtatvány, adóazonosító jel, illetve bankszámlaszám 

hiányában a bizottság formai hiba miatt bírálat nélkül elutasítja a 

pályázatot.  

Az űrlap benyújtásának helye: Személyesen: Szekszárd, Béla király tér 8.(Humán Osztály; 5 számú 
iroda) 
Postai úton: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 

 

 

 

http://www.szekszard.hu/

