ffies;rc't&s
Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képvĺselő-testiilet e számára
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

véIeményezix

Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi
Határozati javas|at a bizottság számára: A Városgazdálkodási
Képviselő-testtiletnek az e|oterjesztés megtárgya|ásźú.

és Pénzügyi Bizottság javasolja a

Tisztelt Képviselő.testiilet!

Előzmény

A foglalkoztatás elősegítéséľőlés a munkanélküliek ellátásĺáľól sző|ő I99I. évi ľV. tĺirvény8.
$ (4) bekezdése alapján a kĺĺzfoglalkońatás megszervezése a települési önkormányzatkotę|ę-

ző feIađata.

A

közfoglalkoztatás keretében kikĺjzvetítettmunkavállalók a|ka|mazźsa foglalkozásegészségtigyivizsgźiate|végzésétkövetően lehetséges. AvízsgáLathoz kapcsolódó feladatok
maľadéktalanel|átása éľđekében
az önkormźnyzat a Képviselő-testület 3Il20|I. (I. 19.) számíl határozata alapján 2011 . februaĺ 1 8. napj ĺína Budapest Főváros Kormanyhivata|a Munka-

iigyi Központtal (MUK) és a vizsgźl|atokat elvégző Józsefuárosi Egészségügyi SzolgźiaÍta|

(JESZ) hatźlrozatlan időre szóló haromoldalri Egytĺttműködési Megállapodást (megállapodás)
kötött, mely megállapodás a Képviselő-testület |4412012. (IV. 19.) szźmlthatźrozata a|apjźn
módosításra kertilt. A feladatelIźĺźspénzĺjgyifedezetęt nem igényelt.
2013. mĺárcius 4. napjźn a MUK igazgatőja a megállapodás megsziintetését kezdeméĺyezte.
Levele mellékletekéntpostázta az á'ltala, illetve a JESZ foigazgatőppfll,.tal"'qąľ"9pirt megá||aąr ! ť.lL'.:đ'í
J
podást megsziintető szeruőđést(3. számú melléklet).
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A

megszĹintetés indoka: a szakľnai' illetve személyi higiénésalkalmasság orvosi vizsgá|atźrő|'
és véleményezésérő|
szőlró 33l|998. (VI. 24.) NM ľendeletęt módosítása míatt afoglalkońat-

hatósági szakvéleményezésre20|3. januat 1. napjától már nem az ĺjnkorményzat,hanęm az
illetékes munkaügyi kcizpont ktildi beutalőva| az önkormrányzatikozfog|a|koztatźs megkezđése előtt az álláskeresőt.

A jogi szabźiyozás maľadéktalanbetartása, illetve akozfog|alkoztatásban részt vevők foglalkozás-egészségügyi vizsgáIata folyamatosságának elősegítése és zökkenőmentes e|végzése
éľdekébenjavaslom a háľomoldalú Együttmfüödési Megállapodás köztjs megegyezéssel tĺjrténő megsziintetését.

A megállapodás megszüntetése az ĺjnkormźnyzatrészéróI költségvetési fedezetet nem igényel.
A Képviselő-tęstület

hatásköre a Magyaľországhe|yi <inkoľmányzatairőI szóló töľvény 13. $
|99I. évi IV. tĺiľvény8.
$ (4) bekezdésébenfoglaltakon alapul.

(1) bekezdés 12. pontján, valamint a munkanélkülięk ellátásáľól sző|ő

MindezekaIapjánkéremaza|ábbíhatźrozati javaslatelfogadását.
Ha.rÁnoza,Tl JAvASLAT

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a

Budapest Főváros Kormanyhívata|a Munkaügyi Központtal és a Józsefuárosi
Egészségügyi Szolgá|attal2011. februaľ 18. napjĺĺnmegkötött és2012. május 18.
napján módosított, kĺizfoglalkoztatoltak munkaköri alkalmasságivizsgá|ata elvégzése tárgytl hatáĺozat|an időre szóló Együttmfüödési Megállapodást közös megegyezéssel megsztinteti.

2,

felkéri a polgáľmestęľt a hatźrozat l. pontjában foglalt, az előterjesztés 3. sz. mellékletét képezó EgyiittmúkĺidésiMegállapodást megsztintető Megállap odź.s aláírásaľa.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2013. április 15.

A

döntés végľehajtás át végző szewezeti egység: Humĺánszolgáltatási |JgyosztáIy Családtĺĺmogatási lroda,

Budapest, 2013. máľcius 11.
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1.

EGYÜTTMŰ

KöoÉsl MEGÁLLAPoDÁS

Amely |étrejött

.
-

egyrészrő| a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyĺ KÖzpontja
(székhelye: 1082' Budapest, Kisfa|udy u. 11.') képviselője: Mátrainé Bartus
Éva igazgató, a továbbiakban: Munkaügyi Központ
másrészrő'| Budapest Fóváros Vll|' kerü|et Józsefuárosĺ onkormányzat
tnkormányzata (székhe|ye: 1082 Budapest Baross u. 63-67') képviseletében;
Dr. Kocsĺs Máté po|gármester, a továbbiakban: önkormányzat,
valamint a Józsefoárosi Egészségügyi Szo|gá|at (adlszáma: 15508í57-2.
42, Vo|ksbank 141 00309-921 í 0849-01 000007 számlaszám, székhelye: 1 084
Budapest, Auľóra u.22-28.) képvise|i: Dr. Koroknaĺ András orvosigazgató, a
továbbiakban: Szolgä|tató

_ egyÜtt: Fe|ek

-

közott, a|u|írott he|yen és időben, az a|ábbĺak szerint'

t.

A meqállapodás célia. tárqva

A

fog|a|koáatás e|ősegítésérő| és a munkanélkrj|iek e|látásról

szó|i 199í. évi |V'

torvény (továbbiakban: Flt.) 48' $-a szerint ,,azt a személyt, akinek a telepĺilési
önkormányzat közfoglalkoztatást ajánlott fel, az államifoglalkoztatási szeru kĹildi el a

közfoglalkoztatáshoz sztjkséges foglalkozás.egészségügyi vizsgálatra. A

foglalkozás-egészségĺIgyi vizsgálat térÍtésidÍját az áłlami foglalkoztatásí szerv téríti
meg a vizsgáIatot végző szeru részére^,'

Az Ftt. 8' s (4) bekezdés a) pontja a|apján a helyĺ cinkormányzat
közfog|a|koztatás

á|ta| szervezett

megva|ósításának folyamatosságának elősegĺtéseérdekében a

Fe|ek je|en megál|apodás céljául tüzik ki
vizsgá|athoz kapcsolódó fe|adatok egyszerii

a foglalkozás+gészségiigyi
és gyors lebonyolítását és

megvalósÍtását, ennek érdekében kifejezik együttműködésĺ szándékukat.

hatá|ya az önkormányzat á|ta|
szervezett kiizfog|a|koztatás keretében alka|mazott munkavállaló munkaköľi
alkalmassági vizsgálatára teried ki.

Jelen Együttműktidési megállapodás tárgyi

il.

Az eqvĺittműködéę.tartaIma
1.

Az önkormányzat feladatai :

1'1.pE' tnkormányzat a kozfog|alkoztatást mege|özően gondoskodik rövĺd idejű
közfog|aĺkoťratás esetén a szociá|is igazgatásról és szocĺáĺis eltátásokról szó|ó
1993. évi l|l. törvény (Szt.) 3s.S-ában meghatározott szemé|y (a bérpót|ó
juttatásra (BPJ) jogosult, i|letve hosszabb idejíi ktzfog|a|koztatás esetén az

melléklet

L

i||etékes kĺrendeftségá|ta| kiközvetĺtett ál|áskereső fog|a|kozás-egészségÜgyi
vizsgálatra ttrténö kÜ|déséró|, beutalásáró| a munkakoľi alkalmassági vizsgá|at
e|végzése céljábÓ|, abban az esetben is, ha más (tnkormányzat á|tal fenntańott
intéżmény,onkoľmányzati részesedéssel működő nonprofit gazdasági társaság,
vagy egýnáz á|ta| fenntartott intézmény) a munká|tató. Az Önkormányzat a
beutaláskor a jelen megá|lapodás me||ékletét képező nyomtatványt haszná|ja.

1,2.Az tnkormányzat fogadja a Szotgá|tató számláít, e||enózi azokat és igazolja'
hogy az orvosi vizsgálatot végző szerv á|tal kiá||ítoft szám|án szereplő osszeg
megfele|ő-e az á|ta|a kĺi|dÖtt közfog|a|koäatásban részt vevők fogla|kozásegészségÜgyĺvizsg á|ataĺnak számához képest.

1.3.Az ellenőrzés elvégzéseután az Önkormányzat megkÚldi a MunkaÜgyi Központ
számáraa |eellenőrzött szám|át és a megá||apodás me|lékletét képező adat|apot.
2.

A

Szolgáttató feladataÍ:

2.1.A munkaköri a|kalmassági vizsgálat e|végzésecéljábó| fogadja azÖnkormányzat

á|ta| hozzá kĺjldott, e megá|lapodás

1'1'

pontjában meghatározott
munkavá||a|ókat' a szakmai szabá|yok szerint a vizsgá|atot lefolytatja,

2,2.Avizsgä|atok díjának eĺszámo|ása céljábó| a MunkaĹlgyi Központ nevére havonta
d'ljairól.
szám|át á|lĺt ki az e|végzett fog|a|kozás-egészségügyi vizsgá|atok térítésĺ
jogszabá|yban
(89/1995.
(V||.14.)
Korm.
a
hatályos
dijazásra
Válla|ja, hogy a
rendelet) e|őĺrt dĺjtéte|a|katmazásával keril| sor'

2'3.A Szolgá|tató kije|enti, hogy a munkakÖri alka|massági vizsgá|atok folytatásához
szÜkséges va|amennyi feltétellel rende|kezik és azok fenná||ását a megá||apodás
idótartama aIatt biztosĺtja.

2.4.A Szoĺgáttató a vizsgálatok |ezárását kÖvetően a vizsgá|t szemé|y részéreátadja
az alka|masságró| kiadott véĺeményegy példányát, további egy pé|dányt az

Önkormányzat részéremegkü|d,

a

harmadĺk példányt

egészségügyi toĺzsdokumentációban megőńz.

3.

a

fogla|kozás-

A Munkaiigyi Központfeladatai:

3.1.A Munkaügyi Központ illetékes kirende|tsége az tnkormányzattó| fogadja a
szám|ákat llasa ĺ.s.pont), a szakmai te|jesítés-igazo|ássa| látja el' majd a
fogla|kozás.ägészségÍigyi vizsgá|atot végző Szolgá|tató á|ta| kiállított szám|át
bekÜ|dia MunkaÜgyi Központ MPA E|számolás osáályára.

3.2.A Munkarjgyi Kcizpont havi pénzigényleskeretében a Nemzetgazdasági
Minisztériuň- Ahpkeze|ési Főosáályátót kér finanszírozást a fog|a|kozás.
egészségÜgyi vizsgá|at megtérĺtésére

3.3,A Munkaügyi Központ a fentiek szerint szabá|yosan kÍál|ított, e||enórzött számla
MPA E|számolási osztá|yára torténő beérkezést kÖvető 30 napon
e|lenértékéíaz
be|ü|, átuta|ássa| térítimeg a Szolgá|tatónak.

A

4.

Felek kijelentik;

-

tudomássa| bírnak arról, hogy

a Munkatigyĺ Klzpont kizárő|ag a

munkakcirĺ

aIkalmassági vizsgá|at térĺtésidĺját finanszírozza, egyéb, a|kaĺmazási

fe|téte|ként meghatározott egészségÜgyi vĺzsgá|atok (p|. tiidőszĺirés) dĺjának
rendezése nem tartozik e megállapodás hatá|ya a|á,

. a

je|en megá||apodás módosĺtásáľa, mégŚztlntětésére,felmondására
vonatkozó nyi|atkozatokat kizárólag írásbeli formában, egymás egyidejÚ

-

tájékoztatása me||ett tekintik érvényesnek,
e megá|lapodás egyo|da|rjan 30 napos fe|mondási idóve| szüntethető meg.

Jelen Együüműkodési megállapodást

a

Fe|ek hatáľozat|an Ídóre kötik, annak

felÜ|Vizsgá|atát a tárgyév december 31-ig e|végzik.

Je|en megá|lapodást a fe|ek e|olvasták, megértették, és mint akaratukka| mĺndenben
egyezőt, jóváhagyólag a|áĺrták'
Ke|t:,Budapest' 201 1. január
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EGYirTTMÚrooÉsl MEGÁLLAPoDÁS MlDosÍľÁs
Amely létrejött
egyrészľől:,

Budapest E'őváros Kormányhivatala Munkaügyí Központ
szeklrely cím: 1082 Budapest' Kisfaludy u' 11',
adó szźlm: I 5? 89233

statisztikai

szíqiel

-24|.,
1

57

89233-84L1 -3120|,

törzskön1vi azonosító szÁm: 7 892.3 5,
képviselő neve: Mátrainé Baľtus Eva igazgató,
bankszíľnlaszĺm: 10032000-0 17l 000l -70000007'
továbbiakban mint Munkaiigyi Központ,

másľészről:

Budapest ľőváros YIII. kerii|et. Józsefvárosi Önkoľmányzat
székhely cím: 1082 Buđapest, Baľoss u. 63-67.,
ađlszám: I57 3 57 1 5-242'
stati'sztĺkai számj el ; ) 57 3 57 L 5.84| l -3 2 1 -0 t )'
azonosjtó szám.. 7 35 1 5,
képviselő neve: Dr. Kocsi.s Máté polgármestor,
bankszámlaszrám: 141 00309-l02l3949-0l000006'
továbbiakban mint onkorm ány zat,

törzskönyvi

másrészről:

Józsefvárosi Egészségiiryi Szolgálat
székhely cím: 1084 Budapest, Auľóľa u. 22-28.,
adószám: | 5 508 | 57 -2.42,
statisztikai sz.ámjel: 1550875786223220l,
törzskönyvi azonosító szám:
képvise|ő neve: Dr. Koroknai András foigazgatő'
bankszĺámlaszam: Volksbank 1 4100309.92|1 0849-0 l 000007.
továbbiakban mint Szo| gáltató,
együttesen Felek közott af}||. februiĺr l8. napján kęlt a kerĺtletben élö helyi önkomrĺĺnyzat
á|ta| szewezstt közfoglaIkoztatásban részt vevő munkanélkĺilięlďálláskeľes{íkfoglalkozĺłs-

egészsé$igyi vizsgá|athoz kapcsolódó feladatok lebonyolítása tźrgyálbal a Józsefuĺíĺosi
onkoľmányzat Képvíselő-testtiletének31t2071, (I.19.) számú hatáĺozaťa alapjĺĺn létľejött

egységes szerkezetbe foglalt Egyĺttműködési megiíllapodilst (a továbbiakban: megállapodĺĺs)
2012' május 15. napihatállyal közös megegyezésselazaLźtbbiak sz-erintmódosítjerk'

melléklet

l'

A megillapodĺís ,,l. A

megrĺllapoďás céIja, tź'łgyď, rész első bekezdése az alábbiak szeľint

váłtozik:

A

foglalkoztatás elősegítéséľőlés a muĺkanéIküliek ellátasľól szóIó 1991' évi IV. töľvény
(továbbiakban: Flt.) 48' $-a szerint: ,,Ánnąk a szeméIylek az esetébeĄ ąkinek a telepťilési
ijnlarmárlyzat lazfoglalkoztatast ajiźnlottfel, afoglalkozó*egészségiłgłi vizsgźlat térítési
meg
a 39. $ (l2) bekłzdés d) pontjában
díjłźtaz állami foglallrnztatósi szem téľítí
megh*tórozott eĺőinźnyzatbóI _ a vizsgiĺatot légző szerv ľészére."

-

2.

A megállapođás II. l. l. pontja az alábbiak szerint váltoák:

1. 1. Az Önkormanyzat a kiizfoglalkoztatást megelőzoen gondoskodik az illętékes
kirendeltség által kiközvetített állräskeľesö foglalkozás-egészségügyi vlzsgáĺatra történó
küldésértĺl,beutalasaľót a munkaköri alkalmassági vizsgĺílate|végzésecéljából' abban az
esetbęn is, ha

tnkoĺmćnyzatźita|ferurtaľtott

intéz'Iľrény; vagy önkoľmĺinyzati tulajdonban

ál1ó illetvc önkormányzati részesedéssel működő nonproÍit gar'laságs taľsaság

munkáltató.

Az onkoľmanyzat a

a

beutalaskor a jelen megáIlapodas mellékletétképező

nyomtatványt használj a.

3.

A megállapodás II' ?. 2' poĺtja az alábbiak szerínt viílÍozik:

2.2. Av.lzsgźůatokđíjánakelszámo]ásacé!jáĘó] a Munkaügý Központnevére (szĺírrlázĺsi
cím: Budapest Főváros Kormĺĺnyhivatála MriĺikaĺĺgyiKö4ont, 1082 Budapest, Kisfaludy
u. l 1.) havonta szrĺmlát rillít ki az e|végzett fogilalkozís-egé'szségügyi vizsgálatok térítési
díjairóI. Yál|ďja,hogy ad{jazÁsra mindenkör, avizsgźłatidőpontjábanhatályos
jogszabályban előírt díjtételalkalmazásával kěľtil sor.

4' A megál lapodás III. 3. 2.

pon1j

ai az alćtbbiak szeńnt váltoá

k

;

3.2. A Munkaügyi Köiłpont a fentiek szerint szabályosan kiállított, el|enőĺz.ött szám]a
ellenéĺékét
az MPA Elsámolási osztáĺyáĺa történő beéĺkezéstkövető 30 napon beliil,

A vizsgrĺlatok elvégzéséérta Munkaĺigyi Központ
foglďkozás-egészségĺjgyi szolgálatról szóló hatályos jogszabályban előíĺt díjtétel
szęĺinti térítésidíjat fizr;t|l meg a Szolgáltató ĺészśręa Nemzeti Foglalkoĺatási Alap
közfoglalkoztatási tímogatĺfu ok előinányzatából.
átutalassal téľítimeg a Szolgáltatónak.

a

Jelen megállapodás módosításban' ĺem szabályozott kérdésekben a 20l l. februaľ 18. napján
tétrejiitt meglillapodás, illetve a PolgĺĺriTiirvénykönyv szabá|yaí aziranyadók.

Je|en szęĺzóđés3 oldal terjedelembcn, 6 egyrnássď szó szeľint mindenben megegyező
pétđánybankészĺilt,melyet a Fęlek elolvasás és értelmęzrs után, mint akaĺatukkal mindenben
mege gyezőt j ó v źhagyó|ag írtźkalźt

Budapest, 2012, májls .('ť .
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ce;jeool, a|u|ĺrott napon az a|ábbifeltéteIek
meílett.
Feiek megátlapodnak abban, hogy az együttműkÖdéSi
megá!|apodást je|en megszünie{és a}áíľásának
napjáh5l a
negúunteiĺkaz alábbiak mĺatt:
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A szezödés megszünteiése eseteben a szerzĺldésa
szolgáltatásokkał nem tartoznak-

A

pénzbeĺie||enéÍtékétmeg kei| fizetni.

jÖvoÍe nézve szűnik meg, és
ä felek további
megszÜnés e|őtt már nyújtott szoĺgá|tatás szezodésszeĺíi

Az együttnrÜködési nregá|lapodás megszüntetése a
Polgári Tör'énykőnyvrő| szó|Ö 195€'
trrvény 319'$.án alapu|.
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