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Jánoshalma Város Képviselő-testülete
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. december 15-i ülésére
Előterjesztés a munka és tűzvédelmi feladatok ellátásáról
A Képviselő-testület 2007. óta az Önkormányzat és intézményei számára a ZSIKOR Bt-vel
kötött szerződés alapján láttatja el a munka- és tűzvédelmi feladatokat.
A térítési díj jelenleg havonta bruttó 50.000,– Ft.
A Béke tér 11. sz. alatti Általános Iskola épülete 2017. január 1-től állami fenntartásba kerül, így a
megújítandó szerződés azt már nem fogja tartalmazni. Amennyiben az Önkormányzati konyha sem
marad szakfeladatként vagy önkormányzati intézmény részeként úgy a szerződés azt sem fogja
tartalmazni.

A fentiek alapján a vállalkozó a következő helyeken látja el feladatát:
- Polgármesteri Hivatal, Jánoshalma Béke tér 1.
- Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda és Bölcsőde Jánoshalma Radnóti u. 12.
- Önkormányzati Konyha (Jánoshalma Bernáth Zoltán u. 3.)
- Önkormányzati Tűzoltóság (Jánoshalma, Kölcsey u. 1.)
- Központi Orvosi Ügyelet Szolgálat Jánoshalma Arany J. u. 13.
- Védőnői Szolgálat Jánoshalma Petőfi u. 1.
- Jánoshalma Város Önkormányzatának szabadtéri rendezvényei
- Jánoshalma Város Önkormányzatának közcélú foglalkoztatottai
-

Az önkormányzat által üzemeltetett Radnóti u. 13. sz. alatti ingatlan tűzvédelmi feladatai

Mivel a szerződés december 31-én lejár, meg kell hosszabbítani, esetleg szóba jöhet a feladat
más formában való ellátása, új pályázat kiírása.
Azok a gazdasági társaságaink, akik nem a vállalkozóval láttatják el ezeket a feladataikat a
jelenlegi szolgáltatásaikkal elégedettek, nem kívánnak ezen változtatni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi
Bizottság által támogatott alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2017. január 1. napjától
határozott időre 2018. december 31-ig terjedő időtartamra
meghosszabbítja a munka és tűzvédelmi feladatok ellátására a Zsikor
Bt.-vel (6440 Jánoshalma, Jókai u. 11. képviseli: Blázsik Sándor ügyvezető)
kötött szerződést. A feladatellátás díjazása nem változik.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedést
tegye meg.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

Malustyik Béla
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési
Bizottság elnöke

Madarász Attila
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi
Bizottság elnöke

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Jánoshalma Város Önkormányzatának munka és tűzvédelmi feladatainak ellátására,
munkahelyi kockázat értékelésének elvégzésére
Mely létrejött egyrészről
– Jánoshalma Város Önkormányzata 6440 Jánoshalma, Béke tér 1. szám (képviseli: Czeller Zoltán
polgármester), mint Megbízó
Adószám: 15724911-2-03
Bankszámlaszám: 11732129-15338954
Telefonszám:77/501-001
E-mail: polghiv@janoshalma.hu
másrészről a
Zsikor Bt. 6440. Jánoshalma, Jókai u. 11. (képviseli: Blázsik Sándor ügyvezető), mint Megbízott
Adószám: 20501077-1-03
Bankszámlaszám: BTKSZ 51100036-10006155-0000000
Telefonszám: 06-30/928-11-55

E-mail: zsikor@gmail.com
1. A szerződés tárgya
Jánoshalma Város Önkormányzat intézményeinek munka- és tűzvédelemmel, valamint a munkahelyi
kockázatértékeléssel kapcsolatos szakértő-tanácsadó feladatainak vállalkozásban történő
ellátása.
A megbízó 2017. január 1. napjától ……………………………napjáig megbízza a megbízottat
Jánoshalma Város Önkormányzat intézményeinek munka- és tűzvédelemmel, valamint a munkahelyi
kockázatértékeléssel kapcsolatos szakértő-tanácsadó feladatainak vállalkozásban történő ellátásával.
A feladatok az alábbi intézményekre, épületekre, munkavállalókra, rendezvényekre vonatkoznak:
-

Polgármesteri Hivatal, Jánoshalma Béke tér 1.
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Jánoshalma Radnóti u. 12.
Önkormányzati Konyha (Jánoshalma Bernáth Zoltán u. 3.)
Önkormányzati Tűzoltóság (Jánoshalma, Kölcsey u. 1.)
Védőnői Szolgálat Jánoshalma Petői u. 1.
Központi háziorvosi ügyelet Jánoshalma Arany J. u. 13.
Jánoshalma Város Önkormányzatának szabadtéri rendezvényei
Jánoshalma Város Önkormányzatának közcélú foglalkoztatottainak munkavédelmi
feladatai
Az önkormányzat által Radnóti u. 13. sz. alatti ingatlanok tűzvédelmi feladatai

A Megbízott jelen szerződés alapján a következő feladatokat köteles ellátni:
1. Munkavédelem:
a) A munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok terén:
- veszélyes munkaeszköz és technológia munkavédelmi üzembe helyezése, illetve újraindítása,
- ha a munkahely egyéni védőeszköz, technológia rendeltetésszerű alkalmazása során közvetlenül
veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy azzal összefüggésben
munkabaleset következett be, akkor azok megfelelőségének soron kívüli vizsgálata,
- egyéni védőeszköz-juttatás belső rendjének meghatározása,

- súlyos munkabaleset, valamint az olyan - munkaeszköz, illetve technológia által okozott munkabaleset kivizsgálása, amely kettőnél több személy egyszerre (egy időben), azonos helyen
történő sérülését vagy egészségkárosodását eredményezte,
- a szaktárcák által kiadásra kerülő biztonsági szabályzatokban ilyen feladatoknak minősített
tevékenységek végzése
b) Munkáltatói megbízás alapján:
- munkavédelmi szervezet tevékenységének irányítása, fejlesztése,
- az elméleti munkavédelmi oktatás rendjének, tematikájának kidolgozása, illetve a munkahelyi
előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatás megtartása,
- munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása, kivizsgálása, valamint az ezzel kapcsolatos feladtok
ellátása a jogszabályok és a munkáltatói szabályzat előírásainak megfelelően,
- közreműködés a munkáltató munkavédelmi eljárási kötelezettségeinek teljesítésében,
- közreműködés a munkáltatói munkavédelmi szabályozási rendszer kialakításában, illetve a
szabályozás (szabályzat, utasítás) elkészítése és felülvizsgálata.
c) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek
megvalósítása érdekében együttműködés
- a munkáltatói menedzsmenttel,
- a szakhatóságokkal,
- a külső munkáltatókkal,
- a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal, illetve a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Szakigazgatási Szerveivel, valamint a BácsKiskun Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Felügyelőségével.
- a munkavédelmi érdekképviselettel.
d) Szakmai tanácsadás, valamint irányítás főbb feladatai:
- munkavédelmi szempontok érvényesülésének segítése a gazdasági folyamatokban,
- a megbízó munkavédelmi helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, szakmai és gazdasági
elemzések készítése, javaslatok kidolgozása,
- egészséget nem veszélyeztető, biztonságos, az ergonómiai követelményeket figyelembe vevő
munkahelyek, munkaeszközök kialakításának, technológiák bevezetésének kezdeményezése,
szakmai segítségnyújtás,
- termelési folyamatok rizikótényezői feltárásának kezdeményezése, szakmai tanácsadás azok
kiküszöböléséhez,
- szakmai tanácsadás az üzembe helyezési eljárásoknál,
- szakmai segítség a munkavállalók gyakorlati oktatásánál,
- közreműködés a foglalkozási ártalmak okainak feltárásában és tanácsadás kiküszöbölésükre.

2. Munkahelyi kockázatértékelés:
A Megbízott folyamatosan elvégzi Jánoshalma Város Önkormányzat intézményeinél a 2001. évi
LXXVIII. törvényben meghatározott munkahelyi kockázatértékeléssel járó feladatokat, azok
dokumentálását. valamint a hiányosságok, hibák feltárását valamennyi munkahelyre.
A kockázatértékelés során a hiányosságok kijavítása, megoldása értelemszerűen Jánoshalma Város
Önkormányzatának feladta.
3. Tűzvédelem
- Folyamatosan ellenőrzi a megbízó tűzvédelmi helyzetét, elkészíti és felülvizsgálja a megbízó
Tűzvédelmi Szabályzatát és abban meghatározott rendszerességgel ellenőrzést (tűzvédelmi
bejárás) végez,
- ellenőrző és elemző tevékenységet végez a veszélyforrások feltárása érdekében, az észlelt
hiányosságok megszüntetésére javaslatot tesz,
- ellenőrzése során a feltárt hiányosságokról jegyzőkönyvet készít, melyet megküld a megbízó
vezetőjének,

- rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok megtartását, a
hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedést foganatosít,
- meghatározza a tűzveszéllyel járó munkavégzés biztonsági feltételeit,
- a biztonságos munkavégzést veszélyeztető munkakörülmény megszüntetése érdekében a
megbízó vezetőjénél azonnali intézkedést kezdeményez,
- oktatási tematikát készít és elvégzi a munkavállalók előírt tűzvédelmi oktatását,
- nyilvántartja a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörökben foglalkoztatottakat,
megszervezi a vizsgáztatásukat, kötelező rendszeres oktatásukat és azok lebonyolításában
aktívan közreműködik,
- nyilvántartja, és rendszeresen ellenőrzi, ellenőrizteti a tűzvédelmi berendezéseket, intézkedik a
meghibásodott eszközök javíttatásáról, cseréjéről, a hiányzók pótlásáról,
- részt vesz a hatóság ellenőrzésein, szemléin, a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében
intézkedést kezdeményez,
- gondoskodik a tűzvédelmi ügyiratok előírás szerinti kezeléséről, nyilvántartásáról, biztosítja az
adatszolgáltatási kötelezettségek határidőre történő elküldését,
- a megbízó dolgozóival oktatás keretében megismerteti a tűzvédelemmel kapcsolatos
törvényeket, rendeleteket és jogszabályokat,
- ellenőrzi az alvállalkozók tűzvédelmi tevékenységét, a hiányok megszüntetésére javaslatot tesz,
- a megbízó vezetőjével rendszeresen konzultál a hiányosságokról és azok megszüntetésére
végrehajtási intézkedési tervet készít.
– együttműködik
- a munkáltatói menedzsmenttel,
- a szakhatóságokkal,
- a külső munkáltatókkal,
- az illetékes tűzvédelmi hatósággal és tűzoltósággal
A szakértői – tanácsadói – tevékenység díjazása a Jánoshalma Város Önkormányzata (Jánoshalma Béke
tér 1. címére kiállított számla alapján történik
A térítési díj havonta bruttó 50.000,– Ft, azaz ötvenezer forint melyet a teljesítést követő tárgyhó 15.
napjáig kell pénzügyileg rendezni.

Jelen szerződés 2015. január hó 01-től lép hatályba.
A szerződésből eredő esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket a szerződő felek egymás között a kölcsönös
megértés jegyében rendezik. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó része
és a vállalkozási szerződésekre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jelen megállapodás megkötését Jánoshalma Város Képviselő-testülete …….. (……..) sz. határozata
engedélyezte.
Jánoshalma, 2014. december
………………………………..
Megbízó

……………………………………..
Megbízott

………………………………..
jogi ellenjegyzés

……………………………………..
pénzügyi ellenjegyzés:

