
ELŐTERJESZTÉS 
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Tárgy:  Vásár lebonyolításában résztvevő 

személyek díjazása 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

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:      VASAR/340-1/2021. 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 76/2012. (IV.03.) KT. 

határozattal döntött az országos állat-és kirakodóvásár területén végzendő díjbeszedői, 

rendvédelmi és polgárőri feladatok ellátásának módjáról és díjázás mértékéről. 

 

A 104/2020.(VIII.10.) KT határozat módosította a 76/2012. (IV.03.) KT határozatot az alábbiak 

szerint: 

1./„2. A díjbeszedést és az adminisztratív feladatokat végző legfeljebb 24 fő megbízottat 25 

300.-forint megbízási díj illeti meg. 

3.A polgárőri, rendvédelmi és biztonsági feladatok ellátásáért legfeljebb 18 fő megbízottat 19 

000.-forint megbízási díj illeti meg. 

4. A vásáron és a piacon az illemhely működtetésében résztvevő megbízottat 19 000.-forint 

megbízási díj illeti meg. 

2./ A 76/2012. (IV.03.) KT határozat az alábbi 6. ponttal egészül ki: A korábbi szolgáltatás 

igénybevétele helyett a rendvédelmi feladatok ellátása csak megbízási szerződéssel teljesíthető 

A rendvédelmi feladatok ellátásával kizárólag magánszemély bízható meg. 

 

A vásár biztonsági tervében foglaltak teljesítése, a világjárvány terjedésének megelőzése és az 

azzal járó többletfeladatok ellátása, valamint fluktuáció elkerülése érdekében szükséges a 

határozati javaslat meghozatala.  

A személyi kiadások teljesítéséhez szükséges előirányzat az Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésében rendelkezésre áll. 

 

Kérem, a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.   

 

Dunaföldvár, 2021. április 8. 

 

         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 úgy döntött, hogy  

 

1. a 76/2012. (IV.03.) KT. határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

„3. A polgárőri, rendvédelmi és biztonsági feladatok ellátására legfeljebb 25 főt lehet 

megbízni. A megbízottat bruttó 23 000.- forint megbízási díj illeti meg, kivéve az 

éjszakai biztonsági feladatot ellátó megbízottakat, akik bruttó 20 000.- megbízási díj 

illeti meg.  

6. A rendvédelmi feladatok ellátása megbízási szerződéssel teljesíthető.” 

 

2. A 76/2012. (IV.03.) KT. határozatnak a jelen határozat 1. ponttal nem érintett pontja 

változatlanul érvényesek.  

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  azonnal 

Erről értesül: 

1. Érintettek 

2. Adó –és Pénzügyi Iroda  

   

 

  


