
E L Ő T E R J E S Z T É S 
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Tárgy:  Dunaföldvár Város Önkormányzat 

pályázata az „Idősbarát Önkormányzat 

Díj” elnyerésére 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Kovács Anikó pályázati referens 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    a katasztrófavédelemről és a hozzá  

       kapcsolódó egyes törvények  

       módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  

       törvény 46. § (4) bekezdése alapján  

       mellőzve 

Ügyiratszám:      DFV/1506-1/2021. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2001. (VI.18.) 

ESzCsM-BM együttes rendelet alapján a családokért felelős tárca nélküli miniszter és a 

belügyminiszter által 2021-ben pályázatot hirdetett.   

 

Az Idősbarát Önkormányzati Díj pályázat kiírásával a Kormány azt a célt tűzte ki, hogy a díj 

járuljon hozzá a helyi szintű aktív önkormányzati időspolitika megerősítéséhez, ismerje el az 

önkormányzatok idősekért vállalt cselekvő felelősségét, és mindezek szellemében végzett 

önkormányzati idősügyi tevékenységek konkrét eredményeit.  

 

Pályázók köre: 

A Díjat pályázat útján azok a helyi önkormányzatok nyerhetik el, amelyek eleget tesznek a 

jogszabályokban előírt ellátási kötelezettségeinek, valamint megvalósítják az Idősbarát 

Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI.18.) ESzCsM-BM 

együttese rendeletében meghatározott követelményeknek.  

 

A legjobbnak ítélt pályaművek benyújtóinak a 2021. évi Idősbarát Önkormányzat Díjat 

és az elismerést tartalmazó oklevelet adományozzák, és az Idősek Világnapjához 

kapcsolódó díjátadó ünnepség keretében díjazottakként 1 500 000 Ft jutalomban 

részesítik. A pénzjutalom az idősügy területén használható fel az önkormányzatok 

gazdálkodására vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.  

 

A pályázat benyújtási határideje: 2021.05.03. (hétfő) 23:59. Benyújtás módja: elektronikus úton 

e-mailen.  

 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára. 

 

Dunaföldvár, 2021. április 22. 

        Horváth Zsolt s.k. 

                                               polgármester 

 



H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város 

Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Dunaföldvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében eljárva úgy döntött, hogy  

1. pályázatot nyújt be az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról 

szóló 58/2001. (VI.18.) ESzCsM-BM együttes rendelet alapján a családokért felelős 

tárca nélküli miniszter és a belügyminiszter által meghirdetett „Idősbarát 

Önkormányzati Díj” elnyerésére, illetve 

2. a polgármester jogosult a pályázat kidolgozására, benyújtására, elnyert pályázat esetén 

annak megvalósítására, valamint a pályázattal és annak megvalósításával összefüggő 

nyilatkozat, jognyilatkozat megtételére. 

 

 

Határidő:  2021.05.03. – pályázat elektronikus úton történő benyújtására 

  megvalósítás esetén 2021. december 31. 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

 














