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Szajol Község Önkorrnányzata / Beszámgló

Társaságunk, a Tisza Park Kft 20 éves fennállásához érkezett, ebből épp 10 éve biztosítja Szajol
Község Önkormányzatának intézményei számára a munka- és tűzvédelmifeladatok ellátását, E
jeles évfordulók alkalmat adnak arra, hogy ne csak az elmúlt esztendőt, hanem a mögöttünk álló
egy évtizedes együttműködést is értékeljük, illetve Önök is értékeljék.

Társaságunk igyekszik folyamatos fejlódéssel és fejlesztéssel megújulni, a szakmai munka
színvonalát és hatékonyságát javítani. Partnereink sokszínűsége és számossága, a megbízások
tartalma és nagyságrendendje is megköveteli, hogy a szakterületünket érintó kérdésekben
naprakészek és felkészültek legyünk, A társaság tulajdonosi köre is annak szellemében újult
meg, és határozta meg jövőbe mutató elképzeléseit, hogy a Tisza Park Kft megfeleljen a jelenlegi
piaci környezetnek és felkészüljön a várható változásokra.

Az elmúlt 10 év legnagyobb állomásai:

Bevezettük és évenkéntieredményes audittal igazolva működtetjük lntegrált - Minőség- (MSZ
EN lSO 9001), Környezetközpontú (MSZ EN lSO 14001), Munkahelyi Egészségvédelmi és
Biztonsági (MSZ 28001) - lrányítási Rendszerünket. Tevékenységünk nyomon követhető,
dokumentált, ellenórizhető és visszaellenőrizhetó.

Teljes mértékben korszerűsítettük számítástechnikai parkunkat, egy saját szerver központ
beállításával kialakítottuk a dokumentumok rendezett kezelését és biztonságos megórzését.
A 2aM-ben teljes mértékben megújított számítógépes munkahelyeink kizárőlag legális
szoftverekkel működnek, a munkatársaink az elfogadott szoftverhasználati politika és rend
alapján dolgoznak.

A humánerőforrásainkat is folyamatosan fejlesztjük. Létszámunk állandóságát, némi
növekedését, fiatal szakemberek érkezése, a szakmai kompetenciáink erósödését a meglévó
munkatársak képzése biztosítja,

Partnereink tájékoztatását a személyes kapcsolattartáson túl honIapunkkal
www.tiszapark.hu - is segítjük. Megbízóink számára folyamatos elérhetőséget biztosítunk,
munkatársaink mobiltelefonon, az irodánk vezetékes telefonon teljes munkaidőben, igény
szerint még azon túl is elérhetók. Elektronikus levelezéseinket biztonságos - saját levelezó -
rendszerben bonyol ítjuk.

Tevékenységi körünket olyan szakterületekkel bóvítettük és bóvítjük, melyek partnereink
kiszolgálásának komplexitását segíti:

. a veszélyes hulladékok szállítása és begyűjtése meglévó engedélyünk birtokában

o a munkahelyi kockázatértékelés előzetes szakvéleményeztetése munkaegészségügyi
szakemberünk bevonásával (a foglakozás-egészségügyi alapellátás működésiengedé|ye
birtokában)

. a munka- és tűzvédeJmj jogszabilyok á)td eJőjtt munkavéde)mj szempontú
(érintésvédelmi-) és a tűzvédelem álta| elóírt villamossági (kisfeszültségű erősáramú
villamos berendezések, illetve a villámvédelem időszakos) felülvizsgálatok, saját, képzett
szakem berünk bevonásával

. a megfelelőségértékeló szervezeiek kryelölési eljárása alapján Budapest Főváros
Kormányhivatala (korábban a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, még
korábban a Gazdasági Minisztérium) által kiadott és felügyelt Kijelölési okirat alapján
végezzük a játszóterek, játszótéri eszközök biztonságosságának ellenőrzését
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r tornatermi sporteszközök és küttéri fitneszeszközök szabványossági felülvizsgálata a
megfelelőségórtékelési ellenőrzési tevékenységre szóló kijelölésnek megfelelő rendszer
alkalmazásával

o veszélyes- és nem veszélyes gépek, berendezések időszakos biztonságifelülvizsgálata
(igény szerint akkreditált laboratórium bevonásával),

. az élelmiszerlánc-biztonsággal érintett területek HAccp rendszereinek kialakítása,
felügyelete képzett és tapasztalt szakember bevonásával

o a raktározás, tárolás céljára alkalmazott állványok, polcok szakszerű üzemeltetésének,
terhelésének, állapotának ellenórzése a vonatkozó szabvány elóírása szerint

. és a legújabb:

2016, február 4.- től hatályos ,,a Legionella által okozott fertózési kockázatot jelentő
közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi elöírásokról" szóló 4912015.
(Xl.6.) EMMl rendelet, mely alapján a Legionella-fertózési kockázatot jelentó
létesítményekben kockázatbecslést kellvégezni.2017-ben a SzolnokiTankerületi Központtal
együttműködve kezdtük el a felméréseket, miután az iskolák, közintézmények a Legionella
fertózés szempontjából kockázatosnak minősülnek. Azőta 17 intézményben és 6 gazdasági
társaság telephelyén végeztünk, végzünk kockázatbecslést, a méréseket akkreditált labor
bevonásával. Ae. eredmények is bizonyítják a téma fontosságát, a labor már egy helyen
pozitív mintát mutatott ki, mely alapján az érintett intézménynek intézkedéseket kell tenni a
kockázat csökkentésére, meg szű ntetésé re.

Az előzőekben ismertetett szakmai referenciánk birtokában végezzük tevékenységünket Szajol
Önkormányzatának intézményeiben is. A Szolnoki Tankerületi Központ létrejöttével a község
iskolája a tankerúlet üzemeltetésébe kerü]t át, így ott teljes körű, azaz a környezetvédelemmel
kiegészítve nyújtj uk szolgáltatásunkat.

2. Beszámoló a 2016. novembertől eltelt egy esztendő tevékenységéról és feladatairól

2. 1. Munka- és tűzvédelmi oktatások statisztikája:

létszám (fő)

30

2

20 (közmunka)

10 (diákmunka)

6 (diákmunka)

12

16 (közmunka)

2 (közmunka)

98 fő

ldópont

2017,

o január (éves) 26-27.

. március 02,

. március 13.

. június 30.

o július 12,

o augusztus 24-

o szeptember 01.

. szeptember 21,

osszesen 9 a|kalom
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2. 2. Munkahelyi balesetek statisztikája:

2016:

Munkahelyi balesetek száma: 4

Táppénzes napok száma: 70

2a17,,

Munkahelyi balesetek száma: 0

Táppénzes napok száma: 0
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2. 3. Munkavédelmi szaktanácsadás
A hivatal és intézményeinek munkavédelmi helyzetéról:

o Munkavállalók előzetes és ismétlő munkavédelmi oktatása - a tűzvédelmi oktatással
párhuzamosan - a kért időben és helyen, 98 főt érintve megtörtént.

. Az oktatáson részt vevő munkavállalók közel 60 o/o-a közfoglalkoztatott, és diákmunkás.
o ff közfoglalkoztatottak alkalmazása motiváció-, együttműködés hiánya, gyakorlatlanság

miatt potenciálisan növeli a baleseti veszélyt, ezérl íokozott munkáltatói ellenórzés,
illetve pontos információ adás szükséges a mindennapi munkavégzésük során.

l Az intézménynél a tárgyi időszak munkabaleseti helyzete azelőző évhez képest javult.
A közfoglalkoztatottak ,,magas" száma ellenére - mely potenciálisan növeli a baleseti
kockázatot - nyilvántartásunk alapján nem történt munkanapkieséssel járó sérülés a
munkavállalók körében.

o fl 2012-ben kiadott használatba vételi engedéllyel üzemeltetett betonelemgyártó gép
elérte a ciklikusan előírt (5 év) időszakos ellenőző vizsgálat elvégzésének
szükségességét. További üzemeltetése - munkáltatói döntés alapján - a vizsgálat
elvégzésének függvényében lehetséges,

l 2o16. októberében megtörtént a település játszótéri eszközeinek idószakos
ellenőrzése, de a Közösségi Ház udvarán lévő játszóeszköz felülvizsgálata elmaradt,
annak sorsát - ellenőrzését vagy lebontását - rendezni kell.

o fl Tiszavirág Óvodában - a kockázatértékelés megállapításai alapján - felülvizsg álatra
került a HACCP rendszer, melyet 2017, márciusában végeztünk el.

. Az általános iskola kézilabda kapui valamint kosárpalánkjai a Tankerület megbízásából
felülvizsgálatra kerültek 2017 . januárjában. Az eredmények birtokában - 12 eszközből
't volt megfelelő - indoko|t az Önkormányzat többi intézményében is e|végezni az
ellenőrzést.

l Az általános iskola raktári állványai a Tankerület megbízásából 2017. szeptemberében
felülvizsgálatra kerültek, jó eredménnyel. Fd Önkormányzat megrendelője is
megérkezett, decemberben megtörténik itt is a felúlvizsgálat.

o ff 2a16. novemberében végzett munkahelyi kockázatértékelés által feltárt
hiányosságok, feladatok visszaellenőrzésére ez év decemberében kerül sor.

2,4. T űzv édel mi tevékenység :

. Tűzvédelmi hatósági ellenőzés azintézményekben nem volt.

. Tűzvédelmijogszabályi változás 2017-ben nem volt, amely aTűzvédelmi szabályzatok
aktualizálását indokolta volna.
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A Hivatallal és az óvodával folyamatos kapcsolattartás történt a tűzvédelmi kérdések
úgyében (pl. : tűzoltó készülék felülvizsgálata).

Évek óta felmerüló - a kockázatértékelés során dokumentált - probléma a veszélyes anyagok,
készítmények szakszerű gondozása, a veszélyes hulladékok megfelelő tárolása,
dokumentumainak kezelése, begyűjtónek történő átadása. A Szolnoki Tankerületi Központ
megbízása alapján az általános iskolában megoldottak ezek a feladatok. Javasoljuk, az iskola
vezetésének tapasztalatait megkérve, kérjék szakmai segítségünket, ajánlatunkat az
Önkormányzat intézményei számára is, a környezetvédelmi feladatok §zakszerű megoldására,

Kérjük a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy észrevételeikkel és véleményükkel segítsék a Tisza
Park Kft munkáját, állásfoglalásukkal támogassák a még hiányzó szakmai területek feladatainak
megoldását.

Köszönjük bizalmukat, és reméljük, folytathatjuk a következő években is az eddigiekhez hasonló
jó együttműködést.

Martfű, 2017. november 22.

/',r-
i] 1 I!\:!.

/^L, ,|{ riíil,ji
l J\, a|

Dénes Márta

vállalkozási igazgató

Tisza park kft

Iri;z.; ral:k l/,"tt
5.|35 i"{;]ti'il

.) ;]rZi,,! t,j },4 :

,,,]"li.,z, i t i:i§i-t.'l{i.] i j


