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Tárgy; Javaslat munkavédelmi és 
tűzvédelmi feladatok ellátására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kerületben működő óvodákból, bölcsődékből az elmúlt időszakban több jelzés érkezett a 
Fővárosi Tűzoltóparancsnokság által, az intézményekben megtartott tűzvédelmi 
ellenőrzésekkel kapcsolatban. Ezen ellenőrzéseken felmerülő tűz és munkavédelemhez kötött 
feladatok az intézményeinknél a GAMESZ feladatkörébe tartoztak. A GAMESZ 
tevékenységének a Polgármesteri Hivatalba történő integrálása megtörtént. 

A munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok kapcsán irányadó, a munkavédelemről szóló 1993. 
évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993.(XII.26.)MÜM 
rendelet. 

Az 5/1993.(XII.26.) MÜM rendelet a munkáltatókat veszélyességi osztályokba sorolja, 
és ezen osztályba soroláson belül, az átlagos állományi létszám alapján csoportosítja. Ezen 
adatok alapján kerül megállapításra a kötelezően alkalmazandó, munkavédelemmel foglalkozó 
létszám, és e létszám minimális képzettségi szintjének előírása. 

A rendelet értelmében a közigazgatás a III. veszélyességi osztályba tartozik (melléklet 
csatolva) mely alapján a Polgármesteri Hivatalban 1 fő teljes munkaidős, felsőfokú 
munkavédelmi szakképesítésű munkavállaló alkalmazása szükséges. 

A munkavédelmi és tűzvédelmi ügyintézői állás betöltésének költségkihatása 2008-ban a 
mellékletben foglaltak szerintiek figyelembevételével 1.355 eFt. Ezen összegre fedezetet 
biztosíthat Önkormányzatunk költségvetésében az „Önkormányzati intézmények munka és 
tűzvédelem" soron rendelkezésre álló keret. 

A munkavédelmi- és tűzvédelmi ügyintézői állás 2009. évi költségkihatása a bérbesorolás 
szerinti bért és az egyéb pótlékokat figyelembe véve megközelítőleg 5.490 Ft. Ezt az összeget a 
2009. évi költségvetésben már a hivatal létszámához igazított bér ül. bérjellegű juttatások 
költségvetési sorokon tervezni lehet. A Gazdasági és Költségvetési Bizottság 2008. augusztus 
27-ei ülésén fenti javaslatot tárgyalta és kérte a hivatalt, hogy a MÜM rendelet vonatkozó 
szabályozásán túl az ügyintézői állás betöltésének lehetősége mellett mintegy alternatívaként 
egy munkavédelmi- és tűzvédelmi feladatokat végző társaság vonatkozásában is tegyen 
javaslatot. 

A Polgármesteri Hivatal munkavédelmi- és tűzvédelmi feladatait a „B&P-07" Tűzvédelmi- és 
Munkavédelmi Bt. Látja el. 
A döntés meghozatalához referencia anyagot kértünk a Bt. vezetőjétől, mely alapján az 1 éves 
költsége az elvégzendő tevékenységnek 400.eFt/hó (bruttó), mely éves szinten mindösszesen 
4.800 eFt összeget jelent. 
A referencia anyagot is figyelembe véve egy, a hivatal és az intézmények tekintetében 
megkötött munkavédelmi- és tűzvédelmi szerződés megkötését megelőzően közbeszerzési 
eljárást kell lefolytatni. 

MIJBMM12WL 
Budapest, 



Határozati javaslat: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 
Munkavédelmi és Tűzvédelmi ügyintézői álláshely létesítéséhez, egyben a személyi 
juttatásokra és azok járulékainak fedezésére az „Önkormányzati intézmények munka és 
tűzvédelem" költségvetési sorának terhére 1.355 eFt.-ot átcsoportosít. 
A Képviselő-testület felkéri polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Határozati javaslat: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az intézmények tekintetében a és munka- és 
tűzvédelmi feladatok ellátására hirdetmény közzétételével induló egyszerű közbeszerzési 
eljárást ír ki. Egyúttal felveszi a 2008. évi közbeszerzési tervébe. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Határozati javaslat: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás sikeres lezárásáig gondoskodjon a feladat 
ellátásáról. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

2008. október 1. 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Az előterjesztés melléklete: 
1. Munka- és Tűzvédelmi állás betöltésével kapcsolatos háttéranyag 
2. „B&P-07" Tűzvédelmi- és Munkavédelmi Bt. árajánlata (referencia anyag) 

Budapest, 2008. szeptember 10. 

Dr. Neszteli István 
jegyző 



,'í'SvC. tUeá&ítíd 

Munkavédelmi és tűzvédelmi ügyintéző állás betöltésének 2008. és 2009. évi 
személyi juttatás tervezete 

Megnevezés eFt-ban 2008. évi 3 hóra 

eFt-ban 

2009. évi 

eFt-ban 

Besorolás 1/17 

Havi illetmény 221 663 2.652 

Illetménykiegészítés 

(30%) 

66 199 792 

Nyelvpótlék (középf. C) 25 75 300 

TB járulék (29%) 91 272 1.092 

Munkaadói járulék (3%) 9 28 108 

EHO 2 6 24 

Ruházati költségtérítés 21 84. 

Kafetáría juttatás 30 120 

Közlekedési 

költségtérítés 

26 102 

Étkezési hozzájárulás 36 144 

Összesen 1.355 5.490 



Lezárva: 2008 június 30 
Hatály: 2007.11 j 2. -
Hatályos - 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet - a munkavédelemről szóló 1993 évi 

. CompLex Jogtár Plusz 
Bp Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal/béla 

1. oldal 

2. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez 

Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételei 

I I." A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak (ágazati 
számjelként a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerére vonatkozó 9017/1991. [SK 8.] KSH közlemény 
számjele szerepel): 

Ágazati 
számjel 

02.01 

10 

11.10 

12 

13 

14 

15.1 

15.2 

20 

Gazdasági tevékenység 
megnevezése 

/. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY 

Erdőgazdálkodási termék-előállítás 

Szénbányászat, tözegkítennetés 

Kőolaj-, földgázkitermelés 

Urán-, tómunérc-bányászat 

Fémtartalmú érc bányászata 

Egyéb bányászai 

Húsfeldolgozás 

Halfeldolgozás 

Fafeldolgozás, fonottam gyártása 

Kivéve: 

20.52 Parafa-, fonottam gyártása 

21 Papír, papírtermék gyártása 

23 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás, nukleáris 
fűtőanyag gyártása 

24 Vegyi anyag, tennék gyártása 

25 Gumi-, műanyag termék gyártása 

26 Nemiem ásványi termék gyártása 

27 Fémalapanyag gyártása 

28.2 Fémtartály, fűtési kazán, radiátor gyártása 

28.3 Gőzkazán gyártása 

28.4 Fémalakítás, porkohászai 

29 Gép, berendezés gyártása 

35.11 Hajógyártás, -javítás 

35 2 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása 

37.10 Fém visszanyerése hulladékból 

40 Villamosenergia-, gáz-, gőz-, melegvízellátás 

45 Építőipar 

60 Szárazföldi, csővezetékes szállítás 

61 Vízi szállítás 

62 Légi szállítás 

6.1 Szállítást kiegészítő tevékenység, utazásszervezés 

Kivéve: 

63.3 Utazásszervezés 

63 4 Szállítmányozás 

71 Kutatás, fejlesztés 

Kivéve: 

/ MeKállapilnllo 112002 (XII 2K) EMM rendelt;! d i ül. 2 s;ámú mellMct Hnlálwis: 2003 I l-lnl. 



Lezárva: 2008. június 30. 
Hatály: 2007.11.12. -
Hatályos - 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet - a munkavédelemről szóló 1993. évi 

CompLex Jogtár Plusz 
Bp Kőbányai önkormányzat Polgármesteri Hivatal/béia 

2 oldal 

73.2 Humán kutatás, fejlesztés 

90 Szennyvíz-, hulladékkezelés, szennyeződés 
mentesítés 

II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY 

01 Mezőgazdaság, vadgazdálkodás 

02 Erdőgazdálkodás 

Kivéve: 

02.01 Erdőgazdálkodási termék-elóáltiiás 

05 Halgazdálkodás 

15 Élelmiszer, ital gyártása 

Kivéve: 

15 1 Húsfeldolgozás 

15.2 Halfeldolgozás 

16 Dohánytermék gyártása 

17 Textília gyártása 

18 Ruházati tennék gyártása, szőrmekikészítés. 
-konfekcionálás 

19 Bőrkikészítés, táskafélék, szíjazat, lábbeli gyártása 

20.52 Parafa-, fonottáni gyártása 

22 Kiadói, nyomdai, egyéb sokszorosítási tevékenység 

28 Fémfeldolgozási tennék gyártása 

Kivéve: 

28.2 Fémtartály, fűtési kazán, radiátor gyártása 

28.3 Gőzkazán gyártása 

28.4 Fémalakítás, porkohászat 

30 Iroda-, számítógépgyártás 

31 Máshova nem sorolt villamos gép gyártása 

32 Híradástechnikai tennék, készülék gyártása 

33 Műszergyártás 

34 Közúti jármű gyártása 

35 Egyéb jármú gyártása 

Kivéve: 

35.11 Hajógyártás, -javítás 

35.2 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása 

36 Bútorgyártás, máshova nem sorol! feldolgozóipari 
termék gyártása 

37 Nyersanyag visszanyerése hulladékból 

Kivéve: 

37.10 Fém visszanyerése hulladékból 

41 Víztermelés, -kezelés, -elosztás 

50.2 Gépjárműjavítás 

64 Posta, távközlés 

Kivéve 

64 I Postai, futárpostái tevékenység 

74.3 Műszaki vizsgálat, elemzés 

74.6 Nyomozási, biztonsági tevékenység 



Lezárva: 2008 június 30. 
Hatály: 2007.11.12 -
Hatályos- 5/1993. (XII. 26 . )MüM rendelet - a munkavédelemről szóló 1993 évi 

CompLex Jogtár Plusz 
Bp Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal/béla 

3 oldal 

74 7 Takarítás, tisztítás 

80.22 Szakmai középfokú oktatás 

80.3 Felsőoktatás 

80.42 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás 

85 Egészségügyi, szociális ellátás 

Kivéve: 

85.3 Szociális ellátás 

92.11 Film-videogyártás 

92.2 Rádió-televízió műsorszolgáltatás 

92.3 Egyéb szórakoztatás 

93 Egyéb szolgáltatás 

. . . 0 
Itt. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY 

50 Járműkereskedelem, -javítás, 
üzemanyag-kereskedelem 

Kivéve: 

50.2 Gépjárműjavítás 

51 Nagykereskedelem 

52 Kiskereskedelem 

5 5 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 

63.3 Utazásszervezés 

63.4 Szállítmányozás 

64 Posta, távközlés 

Kivéve: 

64 2 Távközlés 

65 Pénzügyi közvetítés 

66 Biztosítás, nyugdíjalap 

67 Pénzügyi kiegészítő tevékenység 

70 Ingatlanügyletek 

71 Kölcsönzés 

72 Számítástechnikai tevékenység 

73.2 Humán kutatás, fejlesztés 

74 Egyéb gazdasági szolgáltatás 

Kivéve: 

74.3 Műszaki vizsgálat, elemzés 

74.6 Nyomozási, biztonsági tevékenység 

74.7 Takarítás, tisztítás 

75 Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás 

80 Oktatás 

Kivéve: 

80 22 Szakmai középfokú oktatás 

80 3 Felsőoktatás 

80 42 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás 

85 3 Szociális ellátás 

91 Érdekképviselet 

92 Szórakoztatás, kultúra, sport 



Lezárva: 2008. június 30 
Hatály: 2007.ILI2-
Hatályos - 5/1993. (X1L 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi 

CompLex Jogtár Plusz 
Bp Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hívatal/béla 

4. oldal 

Kivéve: 

92.11 Film-, videogyáitás 

92.2 Rádió-televízió műsorszolgáltatás 

2. A munkáltatókat a veszélyességi osztályon belül az általuk foglalkoztatott munkavállalók előző évi átlagos állományi - ennek 
hiányában a besoroláskori átlagos állományi - létszáma alapján kell csoportosítani: 

a) 1-9 munkavállaló között; 
b) 10-49 munkavállaló között; 
c) 50-500 munkavállaló között; 
d) 501-1000 munkavállaló között; 
£2J000 munkavállaló felett. 

3. Az 1. és 2. pontban leírt szempontok alapján besorolt munkáltató - a 4-5. pontokban meghatározott eltérés 
figyelembevételével - legalább a következő számú és munkavédelmi szakképesítésű személyt köteles, minimálisan az e pontban 
megállapított munkaidőtartamot kitöltő, munkavédelmi tevékenységre foglalkoztatni: 

l/a) egy fö középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti két órára. 
Vb) egy fö középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi két órára, 
\/c) egy fö középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi négy órára, 
\ld) egy fö felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel, 
\le) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű leíjes munkaidővel és minden megkezdett 600 munkavállaló után további 

egy-egjvjipjco^er)lriHuiinT^^úlL.hiii aaukkcpesítcanéTjes munkaidővel, ~~ ~~ 
~íl75egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű lícli égy"órára, 

\\lb)-d) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára [Wb) esetén] napi két órára [Wc) esetén}, illetve teljes 
munkaidővel (UJd) esetén), 

\\le) egy fö felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 800 munkavállaló után további 
egy-egy fö középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel, 

\\\la) egy fö középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára, 
X\\lb)-d) egy fö középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára \\\\lb)-c) eseténj. illetve napi négy órára [WVd) esetén], 

[ egy fö felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel. 

A legfeljebb 9 fö munkavállalót foglalkoztató munkáltató (mikrovállalkozás) esetén, továbbá ha a munkáltató a tevékenysége 
alapján a II. vagy III. veszélyességi osztályba tartozik, és 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat (kisvállalkozás), akkor külön 
szakember kijelölése (foglalkoztatása) helyett kijelölt munkavállalójával vagy természetes személy munkaadóként maga is elláthatja 
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatait, amennyiben a kijelölt személy vagy ö maga 
rendelkezik az azok ellátásához a munkáltató tényleges szakmai tevékenységére tekintettel szükséges ismeretekkel, készséggel és 
jártassággal. Valamennyi esetben (kijelölés, foglalkoztatás vagy a munkavédelmi feladatok személyes ellátása) a munkáltató 
kötelessége továbbá, hogy a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt munkabiztonsági szaktevékenység elvégzésére 
munkavédelmi (bányászati) szakképesítésű személyt vegyen igénybe. Ez a személy lehet a kijelölt (foglalkoztatott) szakember vagy -
a szakképzettségi feltétel fennállása esetén - a természetes személy munkáltató is. 

5. Az 1. és a 2. pont szerinti besorolásról és ez alapján a 3. pont szerinti foglalkoztatásról a munkáltató saját felelősséggel 
gondoskodik. 

Amennyiben a munkáltató az ágazati számjele szerinti tevékenység mellett más veszélyességi osztályba sorolásra alapot adó 
tevékenységet is folytat: 

- ha ez utóbbi tevékenység magasabb veszélyességi osztályba tartozik és az e körben foglalkoztatottak száma az összlétszám 40%-át 
eléri, számjeléhez képest eggyel magasabb; 

- ha ez utóbbi tevékenység alacsonyabb veszélyességi osztályba tartozik és az e körben foglalkoztatottak száma az összlétszám 
60%-át eléri, számjeléhez képest eggyel alacsonyabb 
veszélyességi osztályba kell a munkáltatót besorolni. 

A 2. pontban megjelölt létszámkategória szerinti besorolás alapja minden esetben a munkáltató teljes állományi létszáma (akkor is, 
ha a létszám százalékos aránya miatt magasabb vagy alacsonyabb veszélyességi osztályba kell sorolni a fentiek szerint). 

Tanulókat, hallgatókat abban az arányban kell a munkavállalói létszámhoz számítani, amilyen arányt a gyakorlati képzésük képvisel 
a teljes oktatási idő tartamához képest. 

6. A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során a munkáltatónak kell bizonyítani a besorolás helyességét, az alapul vett adatok 
valódiságát. 

/ Megállapítana 16:2004 (IV 19) I MM renddel 4 ( Halályi>s a Magyar Köztársaságnak az l-urópai I Iniólutz történő csatlakozásáról szálú nemzclkazt szerződést 
kihirdető törvény hatálybalépésének napjatói 
2 Métdasitotta 20,19V7 (XII. !•/.) MüM rendelet 7 f (2). I számú melléklel II 
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Általános iskola megnevezése 
Tanulói létszám 
2007/2008. tanév 

Javasolt összeg 
szeptember - december 

hónapokra 
Janikovszky Eva Altalános Iskola 559 391.300 
Bem József Altalános Iskola 274 191.800 
Harmat Altalános Iskola 465 325.500 
Fekete István Altalános Iskola 420 294.00 
Kada Mihály Altalános Iskola 388 271.600 
Kápolna Téri Altalános Iskola 246 172.200 
Keresztury Desző Altalános Iskola 563 394.100 
Széchenyi István Altalános Iskola 576 403.200 
Szent László Altalános Iskola 713 499.100 
Szervátiusz Jenő Altalános Iskola 418 292.600 
Összesen: 4.622 3.235.400 

Óvoda megnevezése gyermeklétszám javasolt összeg 
Aszok utca 1-3 123 36.900 
Gépmadár út 15. 163 48.900 
Halom u.7/b 142 42.600 
Hárslevelű u 5. 83 24.900 
Kada u. 27.29. 94 28.200 
Kékvirág u. 5. 105 31.500 
Kőbányai út 30. 99 29.700 
Kőbányai út 38. 93 27.900 
Maglódi út 8. 91 27.300 
Mádi út 4-6. Kincskeresők Óvoda 110 33.000 
Mádi út 86/94 174 52.200 
Mádi út 127. Csodapók Óvoda 100 30.000 
Salgótarjáni út 47. Gyöngyike Óvoda 84 25.200 
Újhegy sétány 5-7. Aprók Háza Óvoda 188 56.400 
Újhegyi sétány 17-19 198 59.400 
Vaspálya u 8-10. Rece-Fice Óvoda 97 29.100 
Zágrábi u. 13. 88 26.400 
Zsivaj. u. 1-3. 98 29.400 

Összesen: 2.130 639.000 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: Szabó Péterné irodavezető 

Bajtek Mihályné irodavezető 
Vetró Gáborné GAMESZ mb. igazgató 

.- 1149/2007. (X.4.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
\ (21 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 

/ Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest 
Kőbányai Önkormányzat GAMESZ 2007. XII. 31-i hatállyal a Polgármesteri 
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Hivatalhoz történő beintegrálásához meg kell kezdeni a jogutódlással történő 
megszüntetéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását. 
Határidő: folyamatos 2007. december 31 -ig 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Vetró Gáborné GAMESZ mb. igazgató 

1150/2007. (X.4.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
(21 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest 
Kőbányai Önkormányzat GAMESZ bérszámfejtési feladatainak ellátásával 2008. 
január l-jétől a Magyar Államkincstár Közép-Magyarországi Regionális Igazgatóság 
Illetményszámfejtési Irodáját bízza meg. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2007. december 31. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Vetró Gáborné GAMESZ mb. igazgató 

1151/2007. (X. 4.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
(19 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az „SÍ" projekt 
területén elhelyezkedő egyes ingatlanok értékesítési pályázatának helyzetéről szóló 
tájékoztatót, és a Részletes Pályázati Kiírás 9.3. pontja alapján úgy dönt, hogy a 
benyújtott pályázat elbírálására nyitva álló határidőt 30 (harminc) naptári nappal -
2007. november 6-áig - meghosszabbítja,. 
Határidő: 2007. november 6. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Csornai Károly irodavezető 

1152/2007. (X. 18.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
(23 igen, 1 ellenszavazattal) 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi napirendjére az 
Agócs Zsolt által benyújtott a Keresztury Dezső Alt alános Iskola Kertvárosi 
Tagintézményének függetlenítése című képviselői indítványt. 

1153/2007. (X. 18.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
(22 igen, 1 ellenszavazattal) 
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,.B&P-'07" Tűzvédelmi- és Munkavédelmi Betéti Társaság / r \ 
1104 Budapest Kada u. 140/A. Telefon: 06-1-264-62-56 (f^gg^ 

Email cím: bodanl@t-online.hu 

ELŐTERJESZTÉS 

Javaslat tűzvédelmi és munkavédelmi státusz létrehozásához. 

Hegedűs Károly Úr 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Aljegyzője részére! 

Budapest 
Szent László tér 29. 

Tisztelt Aljegyző Űr! 

A kapott tájékoztatás alapján a tűzvédelmi és munkavédelmi feladatokat a jövőben magasabb 
színvonalon kívánják végezni, így a feladatok ellátásához önálló státuszhely létrehozása az 
alábbiak miatt válik szükségessé: 

1. A munkavédelemről szóló hatályos jogszabályok ezer fő feletti létszám esetén felsőfokú, 
munkavédelmi szakképesítésű, munkavédelemre vonatkozó foglalkoztatását kell 
biztosítani. 

2. A tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok centrikus felépítése, a központi irányítás 
érvényesítése és a külső telepekkel, egyéb létesítményekkel való kapcsolat 
következetesebb számonkérést, ellenőrzést tesz szükségessé. 

3. A tűzvédelmi és munkavédelmi szakterületeken egyaránt érezhető a jogszabályok 
viszonylag gyors, terjedelmes változása, ami a jelenlegi helyett új struktúra kialakítását és 
a szabályzók egységes szerkezetű intézkedések megtételét kívánja meg. 

A tűzvédelmi és munkavédelmi feladatokat jelenleg „B&P-'07" Tűzvédelmi- és 
Munkavédelmi Betéti Társaság - szerződéses megbízással - 2009. május 31-ig látja el. 
A BT. tagjai felsőfokú tűzvédelmi és munkavédelmi képesítéssel, kellő elméleti és gyakorlati 
ismeretekkel, szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek, melyek az új státuszhelyeknek is 
megfelelnek 
Mindezek biztosítják a komplex tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok magas színvonalon 
való ellátását 
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A BT. mint javaslattevő képviselője kijelenti, hogy a BT. a Fővárosi Bíróságnál, mint 
Cégbíróságnál 2007. óta van bejegyezve. A BT. nem áll felszámolás, vagy végelszámolás 
alatt, nem indul ellene csődeljárás, köztartozása nincs. 

A BT. vállalja, hogy a munkavédelmi- és tűzvédelmi feladatokat a magas fokú szakmai 
ismeretek birtokában, lelkiismeretesen - a közbiztonság szerves részeként, annak szem előtt 
tartásával — látja el. 

Tevékenységét a törvényesség betartása, a vonatkozó előírások, a helyi szabályzók 
alkalmazásának összhangja szerint végzi. 

A haladéktalan intézkedést igénylő események (élet- balesetveszély, közvetlen tűzveszélyes 
állapot, stb.) előfordulása esetén a kijelölt felelős vezető részére - mielőbbi intézkedés 
megtétele érdekében — soron kívül jelentjük. 

Figyelembe véve a kibővülő feladatokat, az egységes szabályozásra való áttérést, az 
oktatások, továbbképzések érdekében a hatékonyabb végrehajtáshoz többletköltség biztosítása 
szükséges, melyek figyelembe vételével az árajánlatunk: 400 000,- Ft/hó (bruttó) 

Budapest, 2008. szeptember 09. 

'B&P-'07" TŰZVÉDELMI- ÉS 
MUNKAVÉDELMI BT. 

1104 Budapest, Kadau. 140/A. f 
Adószám: 22384902-1-42 W - M , U j 

Telefon: 264-62-56 Budán LászTó 
Ügyvezető 


