
 

 

HATÁROZATI KIVONATOK SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 2019. NOVEMBER 28-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVEIBŐL 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 233/2019. (11.28.) határozata 
lakossági klímaalkalmazkodási tervének kidolgozásáról 

 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – 
 

1. felismerve, hogy az éghajlatváltozás alapvető fenyegetést jelent a jólétre, a társadalmi 

békére és a jövő generációk életfeltételeire, megállapítja, hogy klímavészhelyzet áll 

fenn; 

 

2. kinyilvánítja, hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés előmozdítását Magyarország 

Alaptörvénye P) cikk (1) bekezdéséből fakadóan, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 12. pontja 

alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése is kötelességének tekinti; 

 

3. felkéri az érintett Szakbizottságot, hogy dolgozza ki és terjessze a Közgyűlés elé 

Szekszárd lakossági klímaalkalmazkodási tervét.  

 

Felelős: Szakbizottság 

Határidő: 2020. december 31. 
 

 
Ács Rezső s.k. 
polgármester 

 
 

 
 
 

   
dr. Molnár Kata s.k.       

jegyző 

A kiadmány hiteléül: 

Szekszárd, 2019. november 29. 

 
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:    
 

Radványi Petra 
                                                                                                       testületi referens 
 

A határozatról értesül: 

 érintett szakbizottság elnöke 

 Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető 

 



 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 234/2019. (11.28.) határozata 
„Ez a minimum” címmel az átláthatóság és a nyilvánosság javításáról 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése  

 

1.  kinyilvánítja az Átlátszó.hu, a K-Monitor és a Transparency International Magyarország 

civil szervezetek által javasolt „Ez a Minimum!” korrupció elleni és átláthatósági 

program (a továbbiakban: Program) megvalósítása iránti elkötelezettségét; 

2. a Program megvalósítása érekében az önkormányzat működését elsősorban az alábbi 

területeken tervezi átláthatóbbá tenni:  

a) a közgyűlés és a közgyűlés bizottságai üléseinek nyilvánossága, 

közvetítése; 

b) az önkormányzat kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános 

adatokkal kapcsolatos eljárások, az ilyen adatok megismerhetővé 

tétele; 

c) az önkormányzati költségvetés végrehajtása és az önkormányzati 

gazdálkodás; 

d) az önkormányzat, az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési 

szervek, valamint az önkormányzat által alapított vagy tulajdoni 

részesedésével működő gazdasági társaságok, által kötött szerződések 

és az önkormányzat által kiírt közbeszerzések; 

e) az önkormányzati vagyon kezelése; 

f) az önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével  
működő gazdasági társaságok gazdálkodása;  

 

3. felhívja a jegyzőt, hogy tekintse át az önkormányzat és az önkormányzat által alapított 

vagy az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok 

adatnyilvánossággal kapcsolatos gyakorlatát és tegyen eleget az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 

előírt közzétételi kötelezettségének; 

Határidő: 2020. január 2. 
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző 
 
4. felhívja a jegyzőt arra, hogy tegyen előterjesztést a Program végrehajtásához szükséges 

jogszabályok megalkotására; készítsen rendelet-tervezetet az önkormányzati ügyeket 

érintő egyedi közzétételi listákról, melyben az önkormányzatra, az önkormányzat 

kizárólagos és többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra kiterjedő hatállyal a 

2014. január 1-től megkötött szerződései (azok módosításai), valamint a 

szerződéskötést megelőző kiválasztási eljárás dokumentációja adatkörben - az 

adatvédelmi előírásokra és az üzleti titok védelmére is tekintettel - további kötelezően 

közzéteendő adatkört (egyedi közzétételi lista) határozzon meg. A rendelet-tervezet 



 

 

tartalmazzon arra vonatkozó szabályozást is, hogy a szerződések fontosabb 

paramétereit elektronikusan kereshető adatbázisban, vagy ezen szempontok szerint 

csoportosítva tegyék elérhetővé (szerződéskötés dátuma, szerződő partner neve 

adószáma, szerződés összege, tárgya, érvényesség), illetve a szerződések és 

mellékleteik szövegét digitalizálva és/vagy pdf formátumban is hozzák nyilvánosságra; 

Határidő: 2020. január 31. 
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző 
 
5. a közgyűlés felhívja a jegyzőt arra, hogy tegyen előterjesztést a Program 

végrehajtásához a 4. pontban foglaltakon túl szükséges, a közgyűlés hatáskörébe 

tartozó további intézkedések megtételére; 

Határidő: 2020. március 31. 
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző 
 
6. a közgyűlés felhívja a polgármestert arra, hogy az illetékes szakbizottsággal 

együttműködve Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi 

költségvetésében gondoskodjék a Program végrehajtásához szükséges intézkedések 

költségvetési fedezetéről. 

Határidő: 2020. február 15. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 
 

 
Ács Rezső s.k. 
polgármester 

 
 

 
 
 

   
dr. Molnár Kata s.k.         

jegyző 

A kiadmány hiteléül: 

Szekszárd, 2019. november 29. 

 
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:    

Radványi Petra 
                                                                                                               testületi referens 
 

 

 

 

 

 

 

A határozatról értesül: 

 érintett szakbizottság elnöke 

 Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető 

 

 



 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 235/2019. (XI.28.) határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához 

történt csatlakozás jóváhagyásáról, illetve a benyújtott pályázatok elbírálásáról 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
 

1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi 
pályázati fordulójához a csatlakozásról szóló nyilatkozatot jóváhagyja; 
 

2. kötelezettséget vállal arra, hogy a 2020. évi költségvetésében 6 millió forint 
önkormányzati önrészt különít el az Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra; 
 
Határidő:  2020. március 1. 
Felelős:  Ács Rezső polgármester 

 
3. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásához 

kialakítandó előterjesztés szerinti szempontrendszert elfogadja és az alábbi 
döntést hozza: 
 
a) 3 darab „B” típusú pályázatot utasít el azzal az indokkal, hogy a pályázók magas 

létszáma miatt a már felvételt nyert hallgatókat kívánja támogatni. 
 

(…) 
b) a kiírási feltételeknek megfelelt, 88 „A” típusú érvényes pályázatot támogatja, 

az alábbiak szerint: 
(…) 

          Határidő:  2019. december 5. 
            Felelős:   Ács Rezső polgármester 

a pályázók értesítéséért dr. Főfai Klára igazgatóságvezető 
 
 
 

Ács Rezső s.k. 
polgármester 

 
 

 
 
 

   
dr. Molnár Kata s.k.       

jegyző 

A kiadmány hiteléül: 

Szekszárd, 2019. november 29. 

 
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:  
   

Radványi Petra 
                                                                                                       testületi referens 



 

 

A határozatról értesül: 

 dr. Főfai Klára igazgatóságvezető 

 

 


