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Előterjesztés
a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi feladatok önkormányzati
szintű ellátásáról
Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 53/2017. (IV. 12.) ÖKT. számú határozatával döntött arról, hogy kilép a
Galga-menti Önkormányzatok Társulásából, mely az Önkormányzat és intézményei számára
megszervezte – többek között – a munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátását. A Társulás
a feladat elvégzését 2017. december 31-ig biztosította, azt követően az Önkormányzatunknak
kellett gondoskodnia a munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok szakszerű ellátásáról.
A Társulásból való kilépés miatt, a munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása tehát 2017.
december 31-ig volt biztosított, a feladat ellátása pedig szükséges, így indokolttá vált dönteni a
Testületnek, hogy a kilépést követően, hogyan kívánja a feladatot elláttatni.
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott tevékenységet folytató
és veszélyességi osztályba sorolt munkáltató a munkavállalói létszámhoz és képesítési
feltételekhez igazodóan köteles a tevékenységéhez elegendő létszámot és időt biztosítva
munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező, megfelelő létszámú szakembert foglalkoztatni.
Fentiek alapján Önkormányzatunk III. veszélyességi osztály 84 ágazati számjelű (közigazgatás,
védelem; kötelező társadalombiztosítás) kategóriába tartozik.
Az Önkormányzat intézményeiben (Aszódi Polgármesteri Hivatal, Aszódi Napsugár Óvoda,
„Aranykapu” Bölcsőde, Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye, Aszód
Városi Kulturális Központ) foglalkoztatott munkavállalók létszáma 50-500 munkavállaló
között van. Mindezek alapján Önkormányzatunk kötelezettsége egy fő középfokú
munkavédelmi szakképesítésű személy napi egy órás alkalmazása.
A jogszabály napi egy órás alkalmazását írja elő a munkavédelmi szakképesítésű személynek,
azaz havi 20 órás megbízásról van szó, míg a tűzvédelmi feladatok ellátására nincs
jogszabályban előírt időkeret. Értelemszerűen az előírt napi időtartam összevonható, illetőleg
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szükség szerint, az éppen felmerülő feladatok függvényében osztható be, ezért célszerű külsős
szakemberrel vagy céggel megoldani a feladatot.
A Képviselő-testület 167/2017. (XI. 16.) ÖKT. számú határozatával döntött arról, hogy
pályázatot ír ki az Önkormányzat és intézményei (Aszódi Polgármesteri Hivatal, Aszódi
Napsugár Óvoda, „Aranykapu” Bölcsőde, Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési
Intézménye, Aszód Városi Kulturális Központ) tekintetében, a jogszabályban előírt munkatűz- és környezetvédelmi feladatok ellátására.
Az ajánlati felhívás megküldésre került a következő, munka- és tűzvédelmi tevékenységgel
foglalkozó cégek részére: Start 2000 Kft., ProEhs-Group Kft., CHIRON-ÉVA Bt.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. november 30. napja, 12 óra 00 perc volt. Az
érintett pályázók közül két pályázó nyújtott be határidőn belül pályázati anyagot.
A beérkezett pályázatok összehasonlításra kerültek.
A Képviselő-testület 179/2017. (XII.7.) ÖKT sz. határozatában a munka- tűz- és
környezetvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátására Aszód Város Önkormányzata és
intézményei (Aszódi Polgármesteri Hivatal, Aszódi Napsugár Óvoda, „Aranykapu” Bölcsőde,
Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye, Aszód Városi Kulturális
Központ) tekintetében a 2018. január 1. napjától a Start 2000 Kft-t (székhely: 3000 Hatvan,
Szőlőhegy u. 16., adószám: 11890623-2-10) bízta meg. A szolgáltatás pénzügyi fedezete, bruttó
88.900 Ft /hó összegben került megállapításra.
A Start 2000 Kft. képviseletében Kis Róbert 2020. február 04. napján levélben megkereste
Aszód Város Polgármesterét, valamint a Képviselő-testületet, hogy a megbízási szerződésben
rögzített összeg megemelésére kerüljön sor, mivel az általa kért összeg megítélése szerint túl
alacsony volt, ennyi intézmény esetében. Továbbá érvként említette Kis Róbert még azt is, hogy
kettő év eltelt a szerződés kötése óta. Valamint tájékoztatott arról is, hogy 2020. januárjától
egyéni vállalkozási formában –egyéni vállalkozó –kisadózóként - végzi munkáját. Mindezek
után Kis Róbert tájékoztatott arról is, hogy ha a Képviselő-testület a továbbiakban is számít
munkájára, akkor egyéni vállalkozóként bruttó 130.000,- forint összegért tudja vállalni. A
szövegkörnyezetből adódóan a bruttó 130.000,- forint összeget havonta kérte Kis Róbert egyéni
vállalkozó, bár a „havonta” szót nem emelte ki külön.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a munka- tűz- és környezetvédelmi
feladatok önkormányzati szintű ellátására kötött megbízási szerződésben vállalt megbízási díj
emeléséről szóló 29/2020. (II.26.) számú határozatának 1. pontja rendelkezik arról, hogy a Start
2000 Kft-vel 2017. december 28. napján kötött megbízási szerződésben foglalt havi 70.000 Ft,
azaz hetvenezer forint +ÁFA, tehát bruttó 88.900 Ft/hó, azaz nyolcvannyolcezer-kilencszáz
forint összeg bruttó 130.000 Ft-ra történő megemelését nem támogatja. A határozat 2. pontjában
a Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a munka- tűz- és környezetvédelmi feladatok
ellátására megbízottal a határozat tartalmát közölje. A közlési kötelezettségének írásban a
polgármester 2020. február 27. napján eleget tett.
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Kis Róbert 2020. február 27. napján, a Start 2000 Kft. képviseletében kérte Aszód Város
Önkormányzatától a Start 2000 Kft-vel 2017. december 28. napján kötött megbízási szerződés
2020. április 1-jétől történő megszűnésének tudomásulvételét.
A fenti megbízási szerződés 2020. április 01. napi megszűntetése, pályázat kiírását teszi
szükségessé, munka- tűz- és környezetvédelmi feladatok ellátására.
A jogszabályban előírt munka- tűz- és környezetvédelmi feladatok ellátására javaslom pályázat
kiírását, a mellékelt ajánlati felhívásban foglaltaknak megfelelően.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat
elfogadására.

Határozati javaslat

Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2020. (III. 25.) határozata
a munka- tűz- és környezetvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátásáról
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a mellékelt ajánlati
felhívásban foglaltak szerint.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ajánlati felhívást küldje meg négy
a feladat elvégzésére alkalmas cég/személy részére.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2020. március 31.
Aszód, 2020. március 10.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
Látta:
Dr. Ballagó Katalin
jegyző

Melléklet: ajánlattételi felhívás
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AJÁNLATI FELHÍVÁS
Aszód Város Önkormányzata, az Aszódi Polgármesteri Hivatal, az Aszódi Napsugár
Óvoda, az „Aranykapu” Bölcsőde, az Aszód Város Önkormányzat
Gyermekétkeztetési Intézménye és az Aszód Városi Kulturális Központ
munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi feladatainak ellátására
Előzmények:
Aszód Város Önkormányzat és fent felsorolt intézményei tekintetében 2020. március 31.
napjáig biztosított a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi feladatok ellátása, ezért
szükséges új szolgáltató kiválasztása, aki 2020. április 1-jétől ellátja a feladatot.
A megbízás tárgya:
Aszód Város Önkormányzata és fent jelzett intézményei tekintetében a munkavédelemmel,
tűzvédelemmel és környezetvédelemmel kapcsolatos szakértő-tanácsadó feladatok ellátása, a
vonatkozó munkavédelmi illetve tűzvédelmi jogszabályoknak megfelelően. Különösen ellátja
a következő tevékenységeket: részt vesz a szabályzatok, dokumentumok kidolgozásában, a
munkavállalókat érintő oktatási tevékenységben, elvégzi a szükséges ellenőrzéseket, részt vesz
a biztonsági felülvizsgálatokban, jelzi a hiányosságokat, részt vesz a munkabalesetek
kivizsgálásában, illetve figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat.
A megbízással érintett egységekben dolgozók teljes létszámára vonatkozó adatok:
Aszód Város Önkormányzata: 13 fő,
Aszódi Polgármesteri Hivatal: 48 fő,
Aszódi Napsugár Óvoda: 32 fő,
„Aranykapu” Bölcsőde: 11 fő,
Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye: 16 fő,
Aszód Városi Kulturális Központ: 11 fő.
Benyújtandó dokumentumok:






Kitöltött és aláírt felolvasó lap;
Ajánlattevő a fenti feladat végzésére vonatkozó jogosultságát bizonyító
dokumentumok;
A tárgy szerinti munkákhoz hasonló referenciák megnevezése;
Szerződéstervezet
Ajánlattevő büntetőjogi felelőssége tudatában tett írásbeli nyilatkozata arról, hogy:
o végelszámolás alatt nem áll, vagy ellene csőd, illetve felszámolási eljárás nincs
folyamatban;
o egy évet meghaladó központi adó-, illeték és az ajánlatkérő székhelye szerinti
helyi adó hátralékkal nem rendelkezik;
o az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés
c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. §
(1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül
o hozzájárulás a pályázó részéről, adatainak kezeléséhez.
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Az ajánlat benyújtási határideje:
2020. április 13. (hétfő) 12:00 óra
Az ajánlatokat zárt borítékban kérjük megküldeni az Aszódi Polgármesteri Hivatal
Titkárságára (2170 Aszód, Szabadság tér 9.). Határidőn túl érkezett ajánlatot nem tudunk
figyelembe venni.
A borítékon az alábbiakat kérjük feltüntetni:



az ajánlattevő megnevezését;
tárgynak a következőt kérjük megadni: „Aszód Város Önkormányzata és
intézményeinek munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi feladatai”

A pályázat kiértékelésének szempontjai:
A legalacsonyabb ár.
A nagyszámú referencia.
A tervezett szerződéskötés ideje:
A Képviselő-testület 2020. április 22. napi döntését követő 10 napon belül.
A megbízási jogviszony időtartama:
2020. május 1-től határozatlan időtartamra.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
A munka elvégzését követően Vállalkozó negyedévente teljesítésigazolást nyújt be Megrendelő
felé. Megrendelő részéről a Polgármester vagy a Jegyző aláírásával ellátott teljesítés igazolás
alapján Vállalkozó kiállítja a számlát. A számla kiegyenlítésének határideje az átvételt követően
30 nap.
Egyéb kitétel:
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Aszód, 2020. március 10.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester

Melléklet: Felolvasó lap
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1. sz. melléklet

Felolvasólap
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Belföldi adószáma:
Bankszámlaszáma:
Képviselő neve:
A kapcsolattartó adatai:
Kapcsolattartó
személy
neve:
Kapcsolattartó
személy
telefon vagy mobil száma:
Kapcsolattartó
személy
faxszáma:
Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempontok alapján értékelésre
kerülnek:
Nettó ajánlati ár:

Ft

+ 27% ÁFA:

Ft

Bruttó ajánlati ár:

Ft

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)
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