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A szabályzat hatálya

A szabályzat hatálya kiterjed a közfoglalkoztatóra és az általa közfoglalkoztatási 
jogviszony keretében foglalkoztatott természetes személyre (a továbbiakban: 
közfoglalkoztatott).

Jogszabályi háttér:

- 2012. évi I. tv. a munka törvénykönyvéről (Mt.) 
- 1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről (Mvt.)
- 3/2002. SZCSM-EÜM rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek 

minimális szintjéről (Mvr.)

A szabályzat célja és tartalma, rendelkezések

A  szabályzat  célja  a  közfoglalkoztatási  program  keretében  folytatott  tevékenységek
jogszabályi előírásoknak való megvalósítása az önkormányzat vagyonvédelme tükrében. 

A munkavédelmi szabályok és intézkedések betartása kötelező. 

A munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint kell
foglalkoztatni,  illetve  a  biztonságos  és  egészséget  nem  veszélyeztető  munkafeltételeket
biztosítani kell számára.

A munkavállalókat megfelelő utasításokkal kell ellátni.

Az önkormányzatnak, mint munkáltatónak a felelőssége általános, objektív és elsődleges. E
felelőssége az állam, a munkavállaló és külső személy irányában is fennáll.

Kockázatértékelés

A kockázatértékelés  gondos ellenőrzése annak, hogy az adott  munkahelyen,  vagy az adott
tevékenység végzése során mi veszélyeztetheti  a munkavállalókat  és milyen,  intézkedések
szükségesek a veszélyforrásokból eredő baleset vagy egészségkárosodás megelőzésére.

A  kockázatértékelés  elvégzése  különösen  fontos,  ugyanis  a  várható  veszélyek  előzetes
feltárása, a veszélyeztetettek, a veszély jellegének és mértékének azonosítása alapján meg kell
határozni  az  összes  szükséges  intézkedést  a  megfelelő  munkakörülmények  biztosításának
érdekében. Ennek során a hatályos  munkavédelmi előírásokat alkalmazni kell,  de indokolt
lehet többletkövetelmény biztosítása is a már említett, közfoglalkoztatásra jellemző speciális
jellemzők és veszélyek miatt.

A kockázatértékelés célja:

- csökkenti a balesetek veszélyét



- rangsorolni  kell  a  veszélyeket  annak  bekövetkezési  valószínűsége  és  súlyossága
függvényében

- vezetői  döntéseket  kell  hozni  a  védekezés  leghatékonyabb  módjáról  és  a  szükséges
intézkedésekről (feladatokról, felelősökről és határidőkről)

- gondoskodni  kella  megelőzési  szabályok  kellően  hatékony  továbbadásáról,
kommunikációjáról

- szabályozni kell a végrehajtás ellenőrzését, továbbá az intézkedések hatásosságát

A kockázatértékelés és intézkedések dokumentumait az önkormányzat köteles legalább       5
évig megőrizni.

Tevékenységek kockázatértékelése:

A közfoglalkoztatás  során  számos  tevékenység  célozza  a  természet  és  a  lakókörnyezet
védelmét  és  rendben  tartását,  a  pihenőhelyek,  parkok  és  mezőgazdasági  utak
rendezettségét.

Gyakori tevékenységek:

- fűnyírás, gyomnövények irtása
- a keletkezett zöld hulladék gallyazása, felaprítása, gallyak bálázása, anyag mozgatása
- mezőgazdasági területek gondozása
- árkok, csatornák, rézsűk karbantartása, növényzetük irtása
- a fák koronájának és a csapadék árkoknak az átvizsgálása
- közjóléti objektumok gondozása
- közparkok gondozása
- parkolok karbantartása
- önkormányzati ingatlanok karbantartása
- belvízveszély elhárítása
- hó eltakarítás, síkosság mentesítés burkolatlan utakról
- burkolt felületek (járdák, úttestek) gépi takarítása
- közterület gondozása
- állattenyésztés
- növénytermesztés

A közfoglalkoztatás keretében folytatott többféle tevékenység során különböző jellemző 

- fizikai
- kémiai
- környezeti
- biológiai 

hatásokra kell számítani.

Ezek képezik a jellemző kockázatokat, melyek csökkentése a munkáltató fő feladata.

Munkavállalói kockázatok:

- terhelhetőségi kockázatok: fizikai, pszichikai, szellemi
- gyenge szabálykövetés



- tájékozatlanság
- figyelemvesztés.

Az emberi kockázatok gyakori balesetforrások akár egyéni,  akár a csoportos munkavégzés
során. 

Közülük sok csökkenthető képzéssel, gondos művezetéssel,  de a mentális,  pszichikai vagy
kulturális deficitekből eredő kockázati tényezők nehezen küszöbölhetők ki.

A kockázatok csökkentésében fontos szerepe van a munkavezetőnek. 

A munkavezető legfontosabb feladata a dolgozó aktuális munkakészségének felmérése. Észre
kell vennie a tájékozatlanságot, a figyelemvesztést, egyéb emberi kockázatokat.

Munkavédelem:

A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas
és  abban  az  esetben,  ha  rendelkezik  az  egészséget  nem  veszélyeztető  és  biztonságos
munkavégzéshez  szükséges  ismeretekkel,  készséggel  és  jártassággal.  A  biztonságos
munkavégzéshez  szükséges  ismeretek  megszerzéséig  a  munkavállaló  önállóan  nem
foglalkoztatható.

A  munkavállalók  munkavédelmi  oktatását  és  a  szakszerűséget  az  önkormányzat  külső
szakember bevonásával biztosítja. 

A munkavédelmi szakember feladatai:

- munkabalesetek kivizsgálása, 
- kockázatértékelés, 
- időszakos felülvizsgálat,  
- munkavédelmi oktatás tematikájának elkészítése
- védőeszközök használata

Baleset esetén kötelező kivizsgálni és nyilvántartásba venni, akár munkaképtelenséggel jár
akár nem. A munkáltató e kötelezettsége 3 évig áll fenn. A munkabalesetet és foglalkozási
megbetegedést kötelező bejelenteni, kivizsgálni és nyilvántartásba venni. A súlyos balesetet
azonnal jelenteni kell a munkavédelmi hatóságnál.

A szabályzat hatálybalépése

A szabályzat 2021. január 01. napján lép hatályba.

Kenderes, 2020. december 10.

                                                                                                                              Bogdán Péter
                                                                                                         polgármester


