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Beszámoló
a Képviselő-testület 2018. március 29-i ülésére

Beszámoló a munka – és tűzvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról
Blázsik Sándor úr a Zsikor Bt. ügyvezetője elkészítette a szerződése alapján ellátott
intézményekben történt 2017. évi munka- és tűzvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
beszámolót, mely a mellékletben olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni és a Gazdaságfejlesztési
és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság által támogatott alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a 2017. évi munka- és
tűzvédelemről szóló beszámolót.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Zsikor
Bt-t értesítse.
Határidő: 2018. április 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
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BESZÁMOLÓJA
a munka- és tűzvédelmi
feladatok ellátásáról

Készítette:
Blázsik Sándor
2018. március 21.

Mint ismert Jánoshalma Város Önkormányzatának munka-, kockázatértékelés és
tűzvédelemmel kapcsolatos szakértő-tanácsadó feladatainak vállalkozásban történő ellátásával a Zsikor Bt-t bízta meg. A betéti társaság részéről ezt a tevékenységet gyakorlatilag Blázsik Sándor végzi.
A 2017. január elsejétől új jogi szabályozás lépett életbe a munkavédelem terén.
Ez a munkabalesetek kivizsgálásának és bejelentésének rendjét érintették. Most
már nem elég a tárgyhó végén feladni a baleseti jegyzőkönyvet és a kísérő dokumentumokat, hanem a balesetet követően „azonnal”, azaz 72 óra múlva. Ennyi
időt biztosít a jogszabály a munkáltatónak az elsődleges kivizsgálása.
2017-ben, és 2018-ban teljesen új változatban készült el a Gyermeklánc Óvoda és
Bölcsőde, a Védőnők, és az Orvosi Ügyelet munkahelyi kockázat értékelése,
munka- és tűzvédelmi szabályzata melyek megfelelnek a Katasztrófavédelem sajátos belső szabályozásának is, mely több, szigorúbb, sajátos megkötést is tartalmaz.
A korábbi beszámoló idejétől eddig eltelt időszakában a szükséges munka és tűzvédelmi oktatásokat rendszeresen megtartottam. Ebből legtöbb időt igényelt az
egyre nehezebben közfoglakoztatásra bevonhatók oktatása. Az utóbbi hónapban,
február 28-tól heti rendszerességgel kell tatani oktatást. Vagy meg sem jelenik a
kiközvetített munkavállaló, vagy orvosilag nem minősül alkalmasnak stb.
Az elmúlt esztendőben a Polgármesteri Hivatal ás az Jánoshalma Városi Önkormányzat állományába tartozó munkavállalók esetében nem történt munkabaleset.
A tűzriadó tervekben szereplő feladatokat az érintettekkel gyakoroltattuk.
Az elmúlt beszámoló óta több hatósági, munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos
ellenőrzés is volt. Az ellenőrzések a tűzvédelemre és a munkahelyi kockázatelemzés, ezen belül a kémiai kockázat értékelési fejezet ellenőrzésére terjedtek ki. Bírságot maga után vonó hiányosságot nem állapítottak meg. Apróbb észrevételeket
tettek, mely nem is minden esetben hiányosságot, inkább pontosítást jelentettek.
A Képviselő-testülete döntései véleményem szerint érintik az Önkormányzat tűzvédelmi feladatait, kötelezettségeit, ezért szükséges lenne mihamarabb módosítani az Önkormányzat és a Zsikor Bt. közötti erre vonatkozó szerződést, mely
többletfeladattal jár és ez hatással kell legyen a szerződés költségekre vonatkozó
részére is. .
Kérem a beszámolóm elfogadását.
Jánoshalma, 2018. március 21-én
a Zsikor Bt megbízásából
Blázsik Sándor ügyvezető.

