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Borzavár Községi Önkormányzat 
 8428 Borzavár, Fő út 43. 

 
Dócziné Belecz Ágnes 

Polgármester Asszony részére 
 
Megköszönjük érdeklődését szolgáltatásunk iránt, és kérésének megfelelően az alábbi 
árajánlatot adjuk.  
 
Tárgy: Borzavár Községi Önkormányzat 8428 Borzavár, Fő út 43. részére a 
munkavédelemre, tűzvédelemre vonatkozó szabályok által előírt feladatainak 
elvégzése. 
 
Ajánltunk az alábbi tételeket tartalmazza:  
 

a) munkabiztonsági szaktevékenység ellátása az [1993. évi XCIII. tv.] alapján 
- munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok elvégzése 
- időszakos biztonsági felülvizsgálatok figyelemmel kísérése 
- egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének elkészítése 
- egyéni védőeszköz, munkaeszköz soron kívüli ellenőrzése       
- kockázatértékelés és felülvizsgálatainak elvégzése 

 
b) folyamatos munkavédelmi és tűzvédelmi tevékenység 

- a munkakörülmények, személyi, tárgyi feltételek folyamatos figyelemmel kísérése, az 
előírásoknak megfelelés vizsgálata, szaktanácsadás 

- rendszeres munkavédelmi, tűzvédelmi ellenőrzés (szemle) lefolytatása 
- minden munkabaleset esetén a jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése 

(kivizsgálás, munkabiztonsági felügyelőség részére jelentés, nyilvántartás) 
- a meglévő belső tűzvédelmi-, munkavédelmi szabályozások a jogi-szervezeti 
változásokhoz igazodó karbantartása  
- a munkavállalók munkavédelmi, tűzvédelmi felkészítése (a törvény szerinti oktatás, 
számonkérés/vizsgáztatás lebonyolítása a tematika kidolgozásától a nyilvántartásig),  
- a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatainak ellenőrzése Tűzvédelmi oktatás 
mellékelt oktatási tematikával, valamint az oktatás írásos igazolása. (1996. évi XXXI. 
törvény) 
Tűzvédelmi Szabályzat elkészítése 1996. évi XXXI. törvény és a 28/2011. (IX. 6.) BM 
rendelet alapján 
Tűzveszélyességi osztálybasorolás elkészítése 
Tűzriadó terv elkészítése 
Tűzoltókészülék nyilvántartás elkészítése 
 



Vállalási ár:  az önkormányzat tűz- és munkavédelmi dokumentációinak elkészítése 
egyszeri nettó 100.000., + ÁFA Ft. mely a kiállított számla ellenében utalással 8 napon 
belül kerül rendezésre. 
Az önkormányzat tűz- és munkavédelmi feladatainak folyamatos ellátását nettó 50.000,- 
Ft + ÁFA / hónap (havonta kiállított számla ellenében) 
Tartalmazza:  

• Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok elvégzése 
• Időszakos biztonsági felülvizsgálatok figyelemmel kísérése, 

elvégzése 
• Egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének elkészítése 
• Egyéni védőeszköz, munkaeszköz soron kívüli ellenőrzése 
• Kockázatértékelés és felülvizsgálatainak elvégzése három évente 

legalább egy alkalommal 
• A munkakörülmények, személyi, tárgyi feltételek folyamatos 

figyelemmel kísérése, az előírásoknak megfelelően  
• Szaktanácsadás 
• Félévente munkavédelmi, tűzvédelmi ellenőrzés (szemle) 

lefolytatása, tűzoltókészülékek ellenőrzése 
• Tűzveszélyességi osztályba sorolás elvégzése  
• Minden munkabaleset esetén a jogszabályban előírt kötelezettség 

teljesítése (kivizsgálás, munkabiztonsági felügyelőség részére 
jelentés, nyilvántartás) 

• A meglévő belső tűzvédelmi-, munkavédelmi szabályozások a jogi-
szervezeti változásokhoz igazodó karbantartása 

• A belépő munkavállalók munkavédelmi-, tűzvédelmi felkészítése (a 
törvény szerinti oktatás, számonkérés/vizsgáztatás lebonyolítása a 
tematika kidolgozásától a nyilvántartásig) 

• a Megbízó összes munkavállalójának a megbízó telephelyén 
évente legalább egy alkalommal tűz- és munkavédelmi oktatást tart 

• A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatainak ellenőrzése 
 
Az ÁFA összege a szerződéskötéskor hatályos jogszabály szerint került meghatározása. 
Számlázáskor az aktuális ÁFA tartalom kerül felszámításra. 
 
 
Árajánlatunk keltezés dátumától számított 30 napig érvényes.  
Megrendelésük esetén a (megbízási) vállalkozói szerződést megkötjük (szerződés 
tervezetet küldünk elektronikus úton). 
Fentiekre vonatkozóan várjuk szíves válaszukat.  
 
Pápa, 2013. október 24. 
 
      Tisztelettel:  

Garabics Krisztián 
Ügyvezető 

 


