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Határ ozati j av as|at a bizottság' számáLÍ a:

A Yárosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-

testületnek az e|óteriesztés megtáľgy a|ását.

Tiszte|t Képviselő-testü|et!

A

korábbi éveknek megfeleloen a Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat a 64l2O1f. (il. 16.) számil
hatáĺozatźtbandöntötta20|2.éviközfogla|koztatásrő|.

A

kozfoglalkoztatás keretében kikĺizvetítettmunkavállalók alkalmazása fog|a|kozás-egészségügyi

v izs gá|at e|v

égzésétkövetően

lehetsé ges.

A

vizsgá|athoz kapcsolódó feladatok maradéktalan ellátása érdekébenaz önkormźnyzat f011. február
18. napján a Budapest Fováľos Kormányhivatala Munkaügyi Kozpont (MUK) kezdeményezésére
határozat|an időre szóló háromoldalú Együttműködési Megállapodást (megállapodás) kötött. A
haľmadik fé|avizsgźiatokate|végzőJózsefvárosi EgészségügyiSzo|gáĺ|at(1. számú melléklet).

A

közfog|a|kozást

időközben érintő átalakulások miatt

a MUK a

megállapodás újrakötését

kezdeményezte, A korábban megkötött megállapodás I., II' pontját érintik avá|tozások. mely többek
kozött a mát nem hatályos jogi hivatkozások kihagyását és egyéb pontosításokat tarta|maznak. A
megállapodás módosítás teľvezetet az előterjesztés 2. számű melléklete tartalmazza.

A megáIlapodás pénzĺĺgyivonatkozása
A megáIlapodás megkotése az önkormányzat

ÉRKäZHTT

részéró| költségvetési fedezetet nem igényel.

2012
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1

A

foglalkoztatás elősegítésérőlés a munkanélküliek ellátásráról sző|ő 1997. évi IV. törvény 48. $-a
a|apján ,,annak a szemĺilynek az esetében, akinek a települési onkormányzat közfoglalkoztatást ajánlott
_
fel, a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat térítésidíjót az állami foglalkoztatási szerv térítimeg a 39.
_
részéľe.,,
vizsgálatot
végző
szerv
a
pontjdban
előirónyzatból
d)
meghatórozott
s G2) bekezdés

Javaslat
A közfoglalkońatásban

részt vevők foglalkozás-egészségĹigyi vizsgá|ata

elősegítése és zökkenőmentes
Megállapodás ľrtitlosítását.

elvégzése érdekében javaslom

a

folyamatosságának

jelenlegi háromoldalú Egyi'ittműködési

A képviselő-testi'ilet hatásköre a fog|a|koztatás elősegítésérőlés a munkanélküliek e||átásźrő| sző|ő
I99I' évi tV. törvény 8. $ (4) bekezdése a) pontjában foglaltakon alapul, mely szeľint a
közfo glalko ztattĺs me gszeľvezé se a települé s i önkormányz at f e|adata.

Kérem az a|ábbi hatźro zati

j avas lat elfo gadás át.

HłrÁnozłTl JAvAsLAT
A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1. az

önkoľmányzat á|ta| szervezett közfoglalkoztatás keľetében a|ka|mazni ter:vezett
munkavállalók munkaköri alkalmassági vizsgálatának elősegítéseéľdekébena Budapest
Főváros Koľmányhivatala MunkaĹiryi Központtal és a Józsefuáľosi Egészségügyi Szolgálattal
2011. febľuáľ 18-án hatźtrozat|an időre kotoĺ háromoldalú EgyĹittműködési Megállapodást
2012. május 15. napjáva| módosítja az e|oterjesztés f . szźtmű mellékletę szeľinti tartalommal.

f

.

felkéľia polgármestert ahattrozat 7. pontjában meghatározott megállapodás a|źĺirásźłta'

Felelős: polgármester,
Hatáľidő: 20If . május 15.

A döntés végľehajtásátvégző szervezetiegység: Humánszolgá|tatásiÜgyosztály
Iľoda
Budapest,

f0I2'

źtpri|is 4.

Családtámogatási

n
\..-f'
š.-ĺł:rď\L
Sántha Péteľné
alpolgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina
iegyző

nevében és megbízásábó|:

Az előterjesztés |' szźlmű melléklete
(hatályos háromoldalú Együthniĺködési megállapodás

EGYÜTTMtjKoDÉsl MEGÁLLAPoDÁS
Amely |étrejott

.
.
-

a

Budapest Főváros Kormányhivata|a MunkaÜgyĺ Központja
(székhe|ye: 1082. Budapest, Kísfaludy u' 11.,) képviselője: MátraĺnéBartus
Eva ĺgazgató, a továbbiakban: Munkaügyi Központ
másrészľől Budapest Főváros V|l|. kerĹi|et Józsefuárosĺ onkormányzat
tnkormányzata (székhelye: 1082 Budapest Baross u. 63-67') képvise|etében:
Dr. Kocsís Máté po|gármester, a továbbiakban: onkormányzat,
valamínt a Józsefoárosi Egészségügyi Szo|gálat (adószáma: 15508157-2.
42, Vo|ksbank 141 00309-921 1 0849.01 000007 szám|aszám, székhe|ye: 1 084
Budapest, Auróra u.22-28.} képvise|i: Dr' Koroknai András orvosigazgató, a
egyrészrő|

továbbiakban

-

egyÜtt: Felek

-

:

Szolgá|tató

köziitt, a|u|írott he|yen és ĺdőben, az alábbĺak szerĺnt.
L

A meqáI!apodás cé|ia. tárqva

A fog|a|koztatás e|ősegítésérőlés a munkané|küliek ellátásró| szó|i 1991. évi lV.
törvény (továbbĺakban: F|t') 48. $-a szerint ,,azt a szeméIyt, akinek a telepĺitési
önkormányzat közfoglalkoztatást

ajánlott fel, az állami foglalkoztatásÍ szeru ktjldi el a

kozfoglalkoztatáshoz szükséges foglalkozás.egészségĹigyi vizsgálatra. A
foglalkozás.egészségügyi vizsgálat térĺtésidíját az állami fogłalkoztatási szeru térĺti
meg a vizsgálatot végző szerv részére.',

Az Flt. B. s (4) bekezdés a) pontja a|apján a he|yi önkormányzat á|tal szervezett
közfog|a|koztatás

megvalósításának folyamatosságának elősegítése érdekébena

Fe|ek je|en megállapodás céljáu| tűzik ki
vizsgálathoz kapcso!ódó fe|adatok egyszerű

a

foglalkozás+gészségügyĺ

és gyoÍs |ebonyoĺítását és

megvalósĺtását, ennek érdekében kifejezik együttmŰködésí szándékukat.

hatá|ya az Önkormányzat á|ta|
szervezett kiizfogla|koztatas keľetébon a|kalmazott munkavál|aló munkaköri
a|kalmassági vizsgá|atára terjed ki.

Jelen Együttmliködési megá!lapodás tárgyi

il.

Az eqvüttmÍiktidés tańa|mą
1.

Az onkormányzat feladatai:

1'1.M. onkormányzat a kozfog|a|koztatást mege|őzően gondoskodik rovÍd idejű
közfoglalkoztatás eseién a szoclá|is igazgatásró| és szocĺáĺis e|látásokrT| szó|ó
1993. évĺ||l' torvény (Szt.) 3s's-ában meghatározott személy (a bérpót|ó
juttatásra (BPJ) jogosult, i||etve hosszabb idejiJ közfog|a|koztatás esetén az

L

i||etékes kirende|tség äta| kiközvetĺtett ál|áskereső fog|alkozás-egészségügyi
vizsgátatra torténő küldéséről, beutalásáľó| a munkakörĺ alka|massági vizsgá|at
elvégzésecé|jábó|, abban az esetben is, ha más (Önkormányzat á|tal fenntartott
intézmény,onkormányzatĺ részesedésse]mĹiködő nonproÍit gazdaságitársaság,
vagy egýnaz á|ta| fenntartott intézmény)a munká|taÍő. Az tnkormányzat a
beutaláskor a jelen megá||apodás me||ékletétképező nyomtatványt haszná|ja.

1.z.Fc. Ônkormányzat fogadja a Szolgáltató számláit, e||enózi azokat és igazoĺja,
hogy az orvosĺ vizsgálatot végző szerv á|ta| kiá||ított szám|án szereplő összeg
megÍele|ő-e az á|Ía|a kÜ|dött köďog|a|koztatásban
egészségügyi vizsgá|atainak számához képest.

részt vevők íoglalkozás-

1.3.pÝ' e||enőrzés e|végzéseután az tnkormányzat megkÜ|di a MunkaÜgyi Központ
számára a |eellenőzott szám|át' és a megállapodás me|lék|etétképező adat|apot.

2'

A

SzolgáItató feladatai:

2.1'A munkaköri a|kalmassági vizsgá|at e|végzése cé|jábó| fogadja az onkormányzat

e

megálĺapodás 1,1. pontjában meghatározott
munkavá||a|ókat, a szakmai szabá|yok szerint a vizsgá|atot |efolytatja.

á|taĺ hozzá küldött,

2.2.Avizsgálatok díjának e|számolása céljábó| a Munkaügyí Központ nevére havonta

ddairól.
szám|át á|lít ki az elvégzett íog|a|kozás-egészségÜgyi vizsgá|atok téĺítésĺ
Vá||a|ja, hogy a dĺjazásra a hatályos jogszabá|yban (89/1995. (V|l.14') Koľm.
rendelet) eloĺrt dĺjtéte|a|kaĺmazásával kerÜl sor'

2.3.A Szolgáltató kije|enti, hogy a munkaköri a|ka|massági vizsgálatok folytatásához
szÜkséges valamennyi fe|téte|lel rende|kezik és azok fenná||ását a megá||apodás
időtartama aIatt biztosĺtja.

2.4.A Szo|gáltató a vizsgálatok |ezárását követően a vizsgá|t szemé|y részéreátadja
az a|kálmasságról kiadott véleményegy példányát, további egy példányt az
onkormányzat részéremegkÜ|d, a harmadik pé|dányt a fog|alkozásegészségÜgyi törzsdokumentációban

3.

megőľiz.

A Munkaägyi KiSzpantfeladataiz

3'1.A Munkaügyi KÖzpont i|letékes kirende|tsége az onkormányzattó| fogadja a
szám|ákat (lásd 1'3.pont), a szakmai te|jesítés-igazoĺássa| |á|ja e|, majd a
fogla|kozás-egészségÜgyi vizsgálatot végző Szo|gá|tató á|ta| kÍá||ított számlát
bekĹildĺa Munkaügyi Kĺizpont MPA E|számo|ás osáá|yára.

3,2,A Munkaiigyi Kozpont havĺ pránzigénylés keretében a Nemzetgazdasági
Minisztériuň- A|apkeze|ésÍ Fóosztályától kéľfinanszirozást a fog|a|kozás.
egészségÜgyi vizsgá|at megtérítésére.

3.3.A MunkaÜgyi KÖzpont a fentiek szerint szabá|yosan kĺál|ĺtott,el|enőrzött szám|a
e||enértékét.azMPA E|számolásĺ osztályára történő beé'rkezést követő 30 napon
be|ĺ.il, átuta|ássa| térítimeg a Szo|gá|tatónak.

4.

Felek kijelentik:

.

tudomással bírnak arról, hogy a MunkaÜgyi Központ kizárőlag a munkakori

alkalmassági vizsgá|at térítésidĺját finanszirazza, egyéb, alkaImazási

fe|téte|ként meghatározott egészségÜgyi vizsgá|atok (p|. tÚdószúrés) díjának
rendezése nem tartozĺk e megá||apodás hatá|ya a|á,

- a jelen

megá||apodás módosítására, megszilntetésére, fe|mondására
vonatkozó nyi|atkozatokat kizáró|ag írásbe|i formában, egymás egyidejű

-

tájékoztatása me||ett tekĺntik érvényesnek,
e megállapodás egyo|da|Úan 30 napos fe|mondási időve| szüntetheto meg.

Je|en Együttműködésĺ megá||apodást
fe|ü |vĺzsgá|at

át a tárgyév december

31

a

Fe|ek határozaÍ|an időre kötik, annak

-ig e|végzik.

Je|en megá|lapodást a fe|ek e|olvasták, megěrtették, és mint akaratukka| mindenben
egyezőt, jóváhagyó|ag a|áĺrták'
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Az előterjesztésf . számí melléklete

EGYtjTTMuxouÉsI MEGÁLLAPoDÁs ilĺooosÍrÁs
TERVEZET
Amely létrejĺĺtt
egyrészről:

Budapest Főváros Koľmányhivatala Munkaügyi Kiizpont
székhely cím: 1082 Budapest, Kisfaluđyu. 11.,
ađőszźlm:I 57 89233.2.4I .'

statisztikai számj el : I 57 89233 -84I I -3 I20I,
törzskönyvi azonosító szám.. 7 8923 5,
képviselő neve: Mátrainé Bartus Evaigazgatő,
bankszáml asztml.. 1 0 0 3 20 0 0- 0 1 7 1 0 00 1 - 700
továbbiakban mint Munkaůigyi Kiizpont,

0000

7'

másrészľől:
Budap est Főváros YIII. keľület. Józs efváľo si Onk ormányzat
székhely cím: 1082 Budapest, Baĺoss u.63-67.,
adő szám: I 57 3 57 | 5 -2- 42,
statisztikai számj eI: | 57 3 57 I 5 -8 41 I -32I -0 I)'
torzskönyvi azonosító szźlm.. 7 3 5|5,
képviselő neve: Dľ' Kocsis Máté polgáľmesteľ,
bankszáml asztxn 1 4 1 003 0 9- 1 02139 49 -0 1 0 0 000 6.
továbbiakban mint Onkoľmányzat,

másrészről:

Józsefváľosi Egészségiigyi Szolgálat
székhely cím: 1084 Budapest, Auróľa u.22-f8.,
ađőszźm: 1 5 5 08 I 57 -2- 42,
statisztikai számje|: 1 5 5 08 1 578 6223220I,
töľzskönyvi azonosító szám:
képviselő neve: Dr. Koroknai Andľás főigazgatő,
bankszáml aszám: Vo lksbank 1 4 1 0 0 3 0 9- 9 2| 1 08 49 -0 1 0 0 0007'
továbbiakban mint Szolgáltató,
együttesen Felek közĺjtt a f01r1. február 18. napján kelt a kerületben élő helyi onkormányzat
áIta| szewęzett kozfoglalkoztatétsban ľésztvevő munkanélktilielďálláskeresők foglalkozásegészségügyi vizsgáIathoz kapcsolódó feladatok lebonyolítása táľgyábarl a lozsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testületének 3I/20I1. (I.19.) sztlmű, hattľozata alapján létrejĺitt
egységes szerkezetbe foglalt Együttmrĺköđésimegállapodást (a továbbiakban: megállapodás)
2012. május 15' napi hatáIlyalközĺjs megegyezésselaz a|ábbiak szerint módosítják.

1.

A megállapodás
váItozik

,,I.

A megállapodás

céIja, táĺgya,, Íészelső bekęzdése az alábbiak szerint

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról sző|ő I99I. évi IV. törvény

(továbbiakban: Flt.) 48' $-a szerint: ,,Annak a személynek az esetében, akinek a települési
önkormónyzat közfoglalkoztatóst ajánlott fel, afoglalkozás-egészségügli vizsgálat térítési
díját az dllami foglalkoztatási szeľv térítimeg _ a 39. s Q2) bekezdés d) pontjában
meghatározott előirányzatból - a vizsgálatot végző szerv részére.''

2. Amegá,|lapodás II. 1.

1.

pontja azalábbiakszerint vá|tozik:.

1. I. Az onkoľmĺĺnyzata közfoglalkoztatást mege|őzően gondoskodik az illetékes
kirendeltség á|ta| kiközvetített álláskeľeső foglalkozźs-egészségügyi vizsgá|atta töľténő
küldéséről, beutalásaľól a munkakĺjri alkalmassági vizsgá|at e|végzésecéljábóI, abbarl az
esetben is, ha onkormányzat által fenntaľtottintézmény'vagy onkormanyzati tulajdonban
á||ő illetve önkormányzati ľészeseđéssel
mfüödő nonprofit gazdasági társaság a
munkáltató. Az onkormányzat a beutaláskor a jelen megállapodás mellékletétképezo
nyomtatváný hasznźija.
3.

A megállapodás II.2.2. pontja az

aIábbíak szerint vá|tozik:

2.2. A vizsgálatok díjának elszámolásacé|jábő|

a

Munkaügyi Központ nevére (szám|azási

cím : Budapest Főviĺľos Koľmanyhiv ata|a Munkaügyi Központ, 1 0 82 Budapest, Kisfaludy
u. 1 1.) havonta szém|źńállít ki az elvégzett foglalkozás-egészségügyi vizsgźiatok térítési
díjaiľól. Vállalja, hogy a dijazásra mindenkor, avizsgźiat időpontjában hatályos

jogszabáIybanelőírtdíjtétela|ka|mazźsávalkeľülsor.

4. Amegá|lapođásIII. 3. 2. pontjai az a|ábbiak szerint vá|tozik:

.

3.2. A Munkaügyi K<ĺzpont a fentiek szeľint szabáIyosan kiállított, ellenőľzött szźlmIa
ęllenértékétazMPA ElszĺímolásiosztáIyna ttjrténő beérkezést kövętő 30 napon beliil,
átutalással térítimeg a SzolgáItatónak. A vizsgálatok e|végzésééľt
a Munkaügyi Központ
a foglalkozás-egészségügyi szo|gá|atről szóló hatályos jogszabźiyban előírt díjtétel
szerinti téľítési
díjat ťĺzetimeg a Szo|gá|tatő részérea Nemzeti Foglalkoztatási Alap
közfoglalkoztattsitámogatásokelőírányzatábőI.

Jelen megállapodás módosításban nem szabźiyozott kéľdésekbena 20II. februáľ 18. napján
létrejött megállapodás, illetve a Polgári Törvénykĺinyv szabá|yai azfuányadők,

Jelen szerződés 3 oldal terjedelemben, 6 egymással szó szeľint mindenben megegyezo
példanyban késztilt, melyet a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaĺatukkal mindenben
me gegy ezőt j őv áhagy ő|ag irták a|á.

Budapest Főváľo s Kormányhiv ata|a
Munkaügyi Központ
képviseletében
Mátrainé Barms Éva
ígazgatő

Budapest Főváros VIII. Kerület
Józsefü árosí onkormanyzat
képviseletében
Dr. Kocsis Máté
po1gármesteľ

Józsefu aľosi Egészségügyi Szolgálat

képviseletében
Dr. Koroknai András
oľvosigazgató

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Rimán Edina
jegyző
nevében és me gbizásáb ő|
dr. MészĺírErika

a|jegyző

Pénztigyileg ellenj egyzem:

PĺíľisGyuláné
énzügyi íjgy o sńáIyv ezető

p

