
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2021. március 11-ei ülésére  

 

Tárgy:       2021. évi vásár és önkormányzati 

       nagyrendezvények egészségügyi 

       biztosítása 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Ráthgéberné Laposa Tünde 

       polgármesteri referens 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 
Előterjesztést véleményezi:    a katasztrófavédelemről és a hozzá  

       kapcsolódó egyes törvények  

       módosításáról  szóló 2011. évi CXXVIII.  

       mellőzve  

Ügyiratszám:      DFV/579-3/2021 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet (a továbbiakban: EÜM rendelet) 11.§ (5)  bekezdése előírja, 

hogy a rendezvény megfelelő egészségügyi biztosításáért a rendezvény szervezője felelős. 

 

 Az EÜM rendelet 2. melléklete meghatározza a rendezvény biztosításának szintjeit  

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának az elmúlt évekhez hasonlóan biztosítania kell a rendezvény megfelelő 

egészségügyi biztosítását a 2021. évi vásári napokra és a nagyrendezvényekre is, ezért ismételten megkerestük 

az Országos Mentőszolgálatot, hogy árajánlatot adni a rendezvények egészségügyi biztosítására.  

 

Ezt az Országos Mentőszolgálat az általa megküldött árajánlat alapján a 9 db vásár, a Majális, a 

Horgászjuniális, a Szent István napi vigasság, a Szüreti Fesztivál, valamint a Sárgagödör téri gyereknap 

esetében összesen bruttó 906.500,- Ft megbízási díj ellenében vállalja 2021. évben. 

 

2020. évben ez az összeg 887.140,- Ft lett volna, azonban a koronavírus-járvány miatt több rendezvény is 

elmaradt. 

 

Az árajánlat az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent leírtakat tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.   

 

Dunaföldvár, 2021. március 4. 

 

 

 

                                                                                                                Horváth Zsolt sk. 

                                                                                                                   polgármester 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 
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 a Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és 

hatáskörében eljárva a képviselők véleményének figyelembevételével úgy döntött, hogy  

1. az Országos Mentőszolgálat (7623 Pécs, Tüzér u. 11.) bruttó 906.500,- Ft összesített 

árajánlatát elfogadja, és az alábbi rendezvények egészségügyi biztosítására megbízási 

szerződést köt:  

a) 2021. évi Országos állat- és kirakodóvásár: 

 2021. március 21.  

 2021. április 18. 

 2021. május 16. 

 2021. június 20. 

 2021. július 18. 

 2021. augusztus 15. 

 2021. szeptember 19. 

 2021. október 17. 

 2021. november 21. 

b) 2021. május 1. – Majális 

c) 2021. június 19. – Horgászjuniális       

d) 2021. augusztus 20. – Szent István Napi Vigasság  

e) 2021. szeptember 4. – Sárgagödör téri Gyermeknap  

f) 2021. szeptember 24-25. – Szüreti fesztivál    

2. a polgármester jogosult a megbízási szerződés aláírására, szükséges nyilatkozat, 

jognyilatkozat megtételére.                    

 

Határidő:   2021. március 20. szerződéskötésre 

Felelős:   Horváth Zsolt polgármester  

Erről értesül:  

1. Országos Mentőszolgálat 

2. Pénzügyi és Adó Iroda 

3. polgármesteri referens 

 

 

 

 






