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Topolya 

A munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló törvény (Hivatalos Közlönye 2005/101. sz.) 15. 

szakasz 1. bekezdés 1. pontja, az állami szervekben fennálló munkaviszonyokról szóló törvény 2. szakasza 

(Hivatalos Közlöny 91/48, 91/66, 98/44, 99/49, 2001/34 és 2002/39), valamint Topolya Község Közigazgatási 

Hivataláról szóló határozat 20. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja 2005/1) alapján a Községi 

Közigazgatási Hivatal vezetője meghozza az alábbi  

HATÁROZATOT 

A MUNKAHELYI BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TEENDŐKKEL MEGBÍZOTT SZEMÉLY 

KIJELÖLÉSÉRŐL 

1. A Topolyai Községi Közigazgatási Hivatal munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi teendőinek 

teljesítése érdekében kijelöli FITZ ÁKOS, munkavédelmi mérnök, alkalmazottat, aki a kommunális és 

közlekedési felügyelő II. munkahelyre van beosztva.  

2. A kinevezett a határozat benyújtásától számított egy éven belül köteles a megfelelő biztonsági és 

egészségvédelmi szakvizsgát letenni.  

3.  A munkahelyi biztonságért és egészségvédelemért felelős személy közvetlenül a Községi 

Közigazgatási Hivatal vezetőjének tartozik felelősséggel.  

4. Minden felelős személy és munkavállaló köteles lehetővé tenni a munkahelyi biztonságért és 

egészségvédelemért felelős személy számára, hogy a jogszabályoknak és egyéb előírásoknak megfelelően 

függetlenül és önállóan végezze munkáját, valamint hozzáférést biztosítson a munkahelyi biztonság és 

egészségvédelem területén szükséges összes adathoz.  

5. A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területére 

vonatkozó ismeretek képzését biztosítja a munkahelyi biztonságért és egészségvédelemért felelős személy 

számára.  

6.  A munkahelyi biztonságért és egészségvédelemért felelős személy a jogszabályoknak és egyéb 

előírásoknak megfelelően látja el a feladatokat, különösen:  

- részt vesz a kockázatértékelésről szóló aktus előkészítésében és kidolgozásában,  

- részt vesz a munkahelyek felszerelésében és elrendezésében a biztonságos és egészséges 

munkakörülmények megteremtése érdekében,  

- megszervezi a munkakörülmények megelőző és időszakos vizsgálatát, vizsgálatát,   

- javaslatot tesz a munkakörülmények javítására,  

- napi rendszerességgel figyelemmel kíséri és ellenőrzi a munkavállalók munkahelyi biztonságát és 

egészségét szolgáló intézkedések alkalmazását  

- figyelemmel kíséri a munkahelyi sérülésekkel és munkával kapcsolatos megbetegedésekkel, valamint a 

munkavégzéssel összefüggő megbetegedésekkel kapcsolatos helyzetet  

- előkészíti és lebonyolítja a munkavállalók biztonságos és egészséges munkavégzésére vonatkozó 

képzéseket, 

- vezeti és megőrzi a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén az előírt nyilvántartásokat,  

7.  A munkahelyi biztonságért és egészségvédelemért felelős személy székhelye a Községi 

Közigazgatási Hivatal épületében, a felügyelői irodában található.  

8.  Elérhetőség: 

Telefonszám: 715-310, 114-es mellék 



9. А jelen határozatot ki kell függeszteni a hirdetőtáblára, és kézbesíteni kell Topolya Községi 

Közigazgatás alkalmazottainak független szakszervezetéhez.  

 

        A Községi Közigazgatási Hivatal 

vezetője 

         Szedlár Péter, s.k. 

 

Kézbesíteni:  

1. Fitz Ákos számára 

2. A Független szakszervezetnek 

3. Munkaügyi kapcsolatokért felelős tisztségviselő 

4. Irattár 


