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Tájékoztató
a Polgármesteri Hivatal és Intézményei munka- és tűzvédelmi helyzetéről
A Tisza Park Kft 2007. szeptember óta, vállalkozási szerződés keretében, változatlan díjon végzi
Szajol Intézményeiben a munka- és tűzvédelmi szaktanácsadási tevékenységét.
A megállapodás alapján társaságunk
 naprakészen figyeli a megjelenő jogszabályokat, a szakterületekhez tartozó hatósági és
egyéb állásfoglalásokat, szakvéleményeket;
 folyamatosan karbantartja, valamint ha szükséges, megújítja a vonatkozó szabályzásokat,
alapdokumentumokat;
 megtartja az elméleti munka- és tűzvédelmi oktatásokat: az éves, ismétlő oktatásokat
januárban, illetve oktatási intézményekben augusztusban, az új felvett dolgozók részére az
intézmény jelzése alapján azonnal;
 minden évben elvégzi az intézmények és tevékenységek munkahelyi kockázatainak
elemzését és értékelését, részletesen dokumentálva, az esetleges hiányosságokat és
feladatokat rögzítve;
 üzemi szemlék, konzultációk keretében felügyeli és segíti a munka- és tűzvédelem
hatókörében felmerülő kérdéseket, a feladatok megoldását.
1. Munka- és tűzvédelmi oktatások statisztikája:
Időpont

2015.
• szeptember
• november
2016.
• január
• január (éves)
• március
• június
• szeptember
• október
összesen

létszám
(fő)

15.
2.

30
10

7.
19., 21
10.
1.
1.
24.
9 alkalom

20*
27
60*
20**
13
15
195 fő

A nem éves oktatások egy része a közmunka*, diákmunka** programban foglalkoztatott
munkavállalók körére terjedt ki.
2. Munkahelyi balesetek statisztikája:
Időpont

Eset rövid leírása

2016. január 20.

Közcélú foglalkoztatottnak betonlap
pakolása közben kézujja megsérült.
Kitolható létra gallyba akadva kiakadt
és a dolgozó fejére esett.
Roham közben fejét beütötte
padozatba, szemöldök része zúzódott.
Óvodában, kisgyerek után szaladva
elesett, bokatörést szenvedett.
4 fő

2016. május 26.
2016. szeptember 6.
2016. szeptember 20.
összesen

Táppénzes napok száma

Megjegyzés: 2015-ben a balesetek száma 0.
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10
11
19
több, mint 30
70
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3. Munkavédelmi szaktanácsadás
A 2016. november elején végzett indokolt munkahelyi kockázatértékelés megállapításaiból
kiindulva a hivatal és intézményinek munkavédelmi helyzete a következő:
•
•
•

•

•

•
•

•

Munkavállalók előzetes és ismétlő munkavédelmi oktatása - a tűzvédelmi oktatással
párhuzamosan - a kért időben és helyen, 195 főt érintve megtörtént.
Az oktatáson részt vevő munkavállalók kb. 60 %-a közfoglalkoztatott.
A közfoglalkoztatottak alkalmazása motiváció-, együttműködés hiánya, gyakorlatlanság
miatt potenciálisan növeli a baleseti veszélyt, ezért fokozott munkáltatói ellenőrzés, illetve
pontos információ adás szükséges a mindennapi munkavégzésük során.
Az intézménynél a tárgyi időszak munkabaleseti helyzete az előző évekhez képest
romlott. A szeptember 20-i sérülés hosszan tartó felgyógyulást igényel, a táppénzes
állomány várhatóan 2016. végéig tart. A baleseti kivizsgálások során munkáltatói
mulasztás nem került megállapításra, hasonló balesetek elkerülésére munkakörökhöz
kapcsolódó oktatások megtartása került előírásra, illetve a munkavállalóktól elvárható
körültekintőbb munkavégzés.
Az előző évben jelzett, a munkavédelmi jogszabályok által meghatározott gépek
időszakos biztonságossági felülvizsgálata, valamint üzembe helyezése megtörtént.
(Tisza Park Kft végezet, 2016. júniusában)
A munkahelyek kialakítása valamennyi intézményben megfelelő az adott tevékenység, az
alkalmazott létszám vonatkozásában.
A kockázatértékelés alapján magas kockázati tényezővel – a munkahelyek
vonatkozásában - nem kell számolni, a hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések
megfelelő szervezéssel, kisebb mértékű anyagi ráfordítással végrehajthatók. Főbb feltárt
kockáztok, vagy nem megfelelőségek:
1.
Alacsony munkahelyi megvilágítás / Óvodai konyhában
2.
Veszélyes hulladékok elszállíttatásának hiánya / Általános
3.
Tároló állványok éves vizsgálatának hiánya / Tájékoztatást soron kívül adott a Tisza
Park Kft, 2016. augusztusában
4.
A hegesztő berendezés éves ellenőrzésének hiánya
5.
Sporteszközök
(bordásfal,
kapuk)
terheléses
vizsgálatának
hiánya
/
Sportcsarnokban (az iskolában elvégzésre került)
6.
Veszélyes keverékek biztonsági adatlapjainak hiánya, / Általános
7.
Munkavédelmi képviselőválasztás hiánya / Tájékoztató levelet a Tisza park Kft
megküldte 2016. augusztusában.
Megjegyzés: a kockázat értékelés dokumentálása folyamatban van, a testületi
ülésen szóbeli kiegészítés teszünk, amennyiben szükséges.
Ez év október folyamán ellenőrzött köztéri és intézményi játszótéri eszközök állapota nem
megnyugtató, a vizsgált 37 eszköz 62 %-a elégíti ki a jogszabályi előírásokat. A részben
nem megfelelő minősítést kapott eszközök a szükséges és rendszeres karbantartói
munkával, a jegyzőkönyvezett hibák kijavításával növelhetik a megfelelőség mértékét. A
Közösségi Ház udvarán lévő rugós billenőeszközre vonatkozóan nincs információnk,
amennyiben nem történt meg sem a használatba vételt megelőző, sem az időszakos
biztonságossági felülvizsgálata, azt azonnal pótolni szükséges.

4. Tűzvédelmi tevékenység:
•
•

Az Általános Iskola tűzriadó gyakorlata 2016. 09. 15-én fegyelmezetten, szintidőn belül (8
perc) megtörtént.
2016. 11. 16-án Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés történt a Kölcsey Általános Iskolában és
a Tiszavirág óvodában. Az ellenőrzés során hibák, nem megfelelőségek nem kerültek
megállapításra.
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Tűzvédelmi jogszabályi változás 2016-ban nem volt, amely a 2015-ben készített
szabályzatok aktualizálását indokolta volna.
Az Idősek Nappali Ellátója, Gyermekjóléti és Családsegítő Központ (Szajol, Fő út 22.)
2013. 08. 28-án kiadott Tűzvédelmi szabályzatát - amennyiben az Önkormányzat a
működtetője az épületnek - a 2015-ös jogszabályi változások miatt újra el kell készíteni.

5. Kapcsolódó feladatok
A Tisza Park Kft tevékenységi körébe tartozó, a fenti szakterületekhez kapcsolódó feladatok
tekintetében, különösen a szemlék, bejárások, de az oktatások alkalmával is igyekszik segíteni az
intézmények érintett vezetőit, munkatársait azok megoldásában. Ezúttal két területet emelünk ki:
•

A 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet „a munkaeszközök és használatuk biztonsági és
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről” betartásának ellenőrzése során a
Hatóság a tároló rendszerekre vonatkozóan az MSZ EN 15635:2009 szabvány
alkalmazását írja elő. A szabvány ellenőrzésre vonatkozó 9. fejezetének előírásai szerint
a telepített acélszerkezetű szerelt vagy hegesztett tárolóeszközök oszlopain, merevítőelemein, hossztartóin jellemzően terhelt állapotban kell elvégezni a vizsgálatot a
rendszerek sérüléseire-, valamint a megengedett rugalmas és maradó alakváltozásainak
megállapítására. Az ellenőrzés alapján az állványzatot színkóddal minősíteni kell, és
annak megfelelően javítani, esetlegesen a terhelhetőséget korlátozni. A 4 hónap alatt 25 partnerünknél – elvégezett felülvizsgálatok tapasztalata birtokában javasoljuk az Önök
intézményeiben is a mihamarabbi ellenőrzést, a feltárt hibák kijavításának ütemezését.

•

Környezetvédelemmel összefüggő feladatok ellátására, kiemelten a veszélyes hulladékok
gyűjtésére, ártalmatlanítására, dokumentálására, valamint a veszélyes anyagok és
készítmények nyilvántartására, kezelésére vonatkozóan a korábbi években rendszeresen
tettünk javaslatot. A munka- és tűzvédelem területén felmerülő hiányosságok egy része is
megszűnne, amennyiben a környezetvédelmi feladatok is hasonló rendszerben
működnének. Ismételten megerősítjük, szakembereink bevonásával készek vagyunk
együttműködni.

Martfű, 2016. november 23.

Dénes Márta
vállalkozási igazgató
Tisza Park Kft
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