
HATÁROZATI KIVONAT
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   

2015. november 24-én tarto, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 168/2015. (XI.24.) számú határozata 

Döntés Hantos Községi Önkormányzatának „Az Önkormányzat és intézményei Tűzvédelmi
Szabályzatnak”, „Az Önkormányzat és intézményei Képernyő előtti munkavégzés kockázatértékelése
szabályzatának” , „Az Önkormányzat és intézményei Vegyi kockázatértékelése szabályzatának”, „Az

Önkormányzat és intézményei Munkavédelmi kockázatértékelése szabályzatának” ,  valamint „Az
Önkormányzat és intézményei Egyéni Védőeszköz- juttatás szabályozása szabályzatának munkavállalói

orvosi vizsgálatának rendje”  elfogadásáról

Hantos  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  „Döntés  Hantos  Községi
Önkormányzatának „Az Önkormányzat és intézményei Tűzvédelmi Szabályzatnak”, „Az Önkormányzat
és intézményei Képernyő előtti munkavégzés kockázatértékelése szabályzatának” , „Az Önkormányzat és
intézményei Vegyi kockázatértékelése szabályzatának”, „Az Önkormányzat és intézményei Munkavédelmi
kockázatértékelése szabályzatának” ,   „Az Önkormányzat  és intézményei  Egyéni Védőeszköz-  juttatás
szabályozása  szabályzatának  munkavállalói  orvosi  vizsgálatának  rendje”  elfogadásáról   című
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1./ Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.1.   az Önkormányzat és intézményei Tűzvédelmi Szabályzatának tervezetét, mely jelen határozat 1.
melléklete,  

1.2.  az  Önkormányzat  és  intézményei  Képernyő  előtti  munkavégzés  kockázatértékelése
szabályzatának tervezetét, 

1.3. az Önkormányzat és intézményei Vegyi kockázatértékelése szabályzatának tervezetét, mely jelen
határozat 3. melléklete

1.4. az Önkormányzat és intézményei  Munkavédelmi kockázatértékelése szabályzatának tervezetét,
mely jelen határozat 4. melléklete,

1.5. az  Önkormányzat  és  intézményei  Egyéni  Védőeszköz-  juttatás  szabályozása  szabályzatának
munkavállalói orvosi vizsgálatának rendje tervezetét, mely jelen határozat 5. melléklete

változtatás nélkül jóváhagyja, , elfogadja.

2./  Az  1.  pontban  felsorolt   szabályzatok  hatálya  Hantos  Községi  Önkormányzatra  és   valamennyi
intézményére  illetve  szervezeti  egységére   (  Nagylóki  Közös  Önkormányzati   Hivatal  Hantosi
Kirendeltsége, Háziorvosi rendelő, Védőnői rendelő, Művelődési Ház) kiterjed.

3./ Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  felhatalmazza a jegyzőt, hogy az Önkormányzat és
intézményei  Tűzvédelmi  Szabályzatát,  az  Önkormányzat  és  intézményei  Képernyő előtti  munkavégzés
kockázatértékelése szabályzatát, az Önkormányzat és intézményei Vegyi kockázatértékelése szabályzatát,
az Önkormányzat és intézményei Munkavédelmi kockázatértékelése szabályzatát, az Önkormányzat és
intézményei  Egyéni  Védőeszköz-  juttatás  szabályozása,  munkavállalói  orvosi  vizsgálatának  rendje
szabályzatát  záradékolására. 

Felelős: Gálné Papp Erika jegyző
Határidő: 2015. november 30.

       (: Fischer József : ) sk.                                                        ( : Gálné Papp Erika : ) sk.
polgármester                                                                             jegyző

A kivonat hiteles !
Hantos, 2015. november 27.

/:Finta Florencia:/
jegyzőkönyvvezető


