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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a korábbi évekhez hasonlóan, idén is 

megkereste Dunaföldvár Város Önkormányzatának Polgármesterét azzal a szándékkal, hogy az 

általa meghirdetett „Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete”és a „Bazsonyi Arany Mecénás 

díj” elismerő címekre javaslatot tegyen. A Közgyűlés a díj meghirdetésével fejezi ki és ismeri 

el a civil szférák közéletben betöltött kiemelkedő szerepét. 

 

Javasolni azokat a Tolna megyei civil szervezeteket lehet, amelyeket a bíróság nyilvántartásba 

vett. A kiírás szerint közalapítványok nem javasolhatók. 

 

Az ajánlás benyújtási határideje: 2022. január 17. 

 

A felhívás további részletei az előterjesztéshez csatolt mellékletben találhatók. 

 

Mint Dunaföldvár Város Önkormányzatának Polgármestere a „Az Év Tolna Megyei Civil 

Szervezete” díjra a Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesületet javasolom. Az egyesület célja 

az egészséges életmód, rendszeres testedzés, versenyszerű sportolás biztosítása. Sport és egyéb 

rendezvények és versenyek lebonyolítása, szervezése. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által 

szervezett rendezvényeken (Diák Olimpián, Magyar Bajnokságon, regionális versenyeken) 

való részvétel biztosítása az egyesület tagjai számára. Tehetségkutatás, szakismeret bővítés, 

szakmai összejövetelek szervezése, sport kapcsolatok ápolása, építés bel- és külföldi 

szervezetekkel. Utánpótlás nevelés, serdülőkorú ifjúsági és felnőtt korúak számára a kulturált 

szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése. Jövőbeni céljuk pedig vízitúra megállóhely 

üzemeltetése. 

 

A „Bazsonyi Arany Mecénás díj” elismerő címre a Kemi-Ker Kft-t javasolom. 

Dunaföldvár város rendezvényeit évek óta kiemelkedően támogatja, szélesítve ezzel a 

programok körét és azok színvonalát. A családi vállalkozás régi múltra tekint vissza, jelentős 



szerepet tölt be városunk életében. Dolgozóikat, munkájuk elismeréseként rendszeresen 

jutalmazza kulturális programokra szóló jegyekkel, a vállalkozás összejöveteleit előadásokkal 

színesítik a kultúra jegyében. A Római Katolikus templomban a hangosítás korszerűsítése is az 

ő támogatásukkal valósult meg.  

 

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

 

 

Dunaföldvár, 2021. december 6. 

 

 

        Horváth Zsolt 

          polgármester 
 

 

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

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. „Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete” címre a Dunaföldvári Kajak-Kenu 

Egyesületet (székhely: 7020 Dunaföldvár, Sóház utca 15., nyilvántartási szám: 17-

02-0002117) javasolja. 

2. A „Bazsonyi Arany Mecénás díj” elismerő címre a Kemi-Ker Kft-t  (székehely: 7020 

Dunaföldvár, Reiter köz 10. , cégjegyzékszám: 17-09-00330) javasolja. 

3. felhatalmazza a polgármestert a javaslatok megtételére. 

 

 

Határidő:  a javaslat benyújtásának határideje: 2022. január 17. 

Felelős:  Horváth Zsolt - polgármester 

Erről értesül: 

1. Tolna Megyei Önkormányzat  

2. Köznevelési- és közművelődési ügyintéző 

 






