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1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Rétság Város Önkormányzatánál és intézményeinél jelenleg nem biztosított a foglalkozás-
egészségügyi ellátás. 
 
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tör-
vény szabályai az irányadóak a szervezett munkavégzés, munkabiztonsági és munkaegészségügyi 
követelmények előírásainak való megfelelésre. 
 
A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás a munkáltató által finanszírozott, valamennyi munkavállalója 
számára kötelezően előírt, elsősorban megelőző jellegű orvosi tevékenység, amelyet a Munkavéde-
lemről szóló 1993. évi XCIII. törvény rendel el. A törvény betartását az Országos Munkavédelmi és 
Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) felügyeli, amely mulasztás esetén büntetést róhat ki. A 89/1995 
(VII. 14.) sz. kormányrendelet rendelkezik a foglalkozás-egészségügyi szolgálat szervezéséről és mű-
ködéséről, az alkalmazottak kategóriák szerinti besorolásáról. Az OMMF hatóságként ellátja a foglalko-
zás-egészségügyi szolgálatok munkavédelmi feladatokra kiterjedő szakmai irányítását és ellenőrzését 
is. 
 
Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény szerinti feladatai ellátása érdekében a munkáltatónak 
foglalkozás-egészségügyi szolgálatot (üzemorvost) kell biztosítania a munkavállalók számára a mun-
kahelyen, amely két módon biztosítható: 

- a munkáltató maga tart fenn ilyen szolgálatot vagy, 
- külső szolgáltatót vesz igénybe, ilyenek többek között az önkormányzatok is, akik a vizsgálatok 

elvégzése ellenében térítési díjat fizetnek. A térítési díj mértékét és annak osztályba sorolását a 
mellékelt anyag tartalmazza. 
 

A szolgáltatónak, a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló, többször módosított 27/1995. 
(VII.25.) NM. rendeletben előírt feltételeket és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. 
(VII. 14.) Korm. rendeletben előírtakat biztosítania kell, továbbá köteles betartani a foglalkozás-
egészségügyi szolgáltatást szabályozó rá vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, így különösen: 
1993. évi XCIII. törvény 58. § 
89/1995. (VII. 14.) Korm. rendeletben 
33/1998. (VI.24.) NM rendeletben 
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50/1999. (XI.3.) EüM rendeletben 
foglalt rendelkezéseket. 
Továbbá rendelkeznie kell a tevékenysége ellátásához szükséges felelősségbiztosítással. 
 
A szolgáltatás ellátását mielőbb szükséges rendezni. 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és engedélyezni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2022.november 17. 
 
   Jámbor Lajos 

               jegyző 
  

2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
 

3.) Jogszabályi háttér 
 

A 2021. évi költségvetési rendelet rendelkezése, mely szerint 
Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési Köz-
pont és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni 
vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy 
megállapodás aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni. 

 
 

4.) Határozati javaslatok  
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( XI.30.)  HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Foglalkozás-egészségügyi ellátás 
biztosítására irányuló szolgáltatási szerződés megkötésének engedélyezése” tárgyában készült 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó jog-
szabályoknak megfelelően dr. Heitler Csongor üzemorvossal a szerződés megkötésre kerüljön. 
 
Felhatalmazza valamennyi intézményvezetőt a szerződés megkötésére.  
 

 
Határidő: 2021. december … 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester és valamennyi intézményvezető 

 
 

 
Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 

 
 
Jámbor Lajos 
       jegyző 


