Hatályos: 1999. január 1.
Csurgó Város Képviselő-testületének 17/1996.(VIII. 29.)
rendelete

A Csurgó Város Önkormányzat intézményeinél folyó
munkahelyi étkeztetés egyes szabályairól
egységes szerkezetbe foglalva
Csurgó Város Képviselő-testülete az egyes munkahelyi étkeztetés főbb szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

I.
1. §.
A rendelet hatálya kiterjed a Városi Önkormányzat által fenntartott valamennyi élelmezési tevékenységet folytató intézményre.

II.
Az intézménynél folyó munkahelyi étkeztetés főbb szabályai
2. §.
A Képviselő-testület
(1) elrendeli, hogy központi szabályozás hiányában az önkormányzat által fenntartott intézmények vezetői az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában egyedileg szabályozzák a munkahelyi étkeztetés feltételeit, az étkezést kötelezően igénybe vevők körét.
Az intézményi szabályzatokban ezen rendelet 1.sz. mellékletében felsorolt, valamint az intézményi sajátos munkaköröket ajánlja kötelező étkezőként figyelembe venni.
(2) Alkalmazott esetén az élelmezési költség 100 %-a vehető figyelembe.
A térítési díj csökkenthető az adómentes természetbeni juttatás összegével.

3. §.
Az intézeti alkalmazottak normája azonos az intézeti ellátottakéval, ha létszámuk 10 főnél nem több. Minden más esetben a dolgozók élelmezési normáját, a költségvetési szerv vezetője a szakszervezeti munkahelyi szervével egyetértésben, a mindenkor hatályos élelmezési nyersanyagnormára vonatkozó jogszabályok alapján számított - a képviselőtestület jóváhagyásával - állapítja meg, évente kétszer a személyes gondoskodás körébe tartozó intézményi, térítési
díjakkal együtt, „Az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról” szóló rendelet szerint.
Csak ebéd igénybevétele esetén az egész napra megállapított norma legalább 60 %-át kell figyelembe venni.

III.
4. §.
(1) Jelen rendelet kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 1996. szeptember 15-től kell alkalmazni.
(2) Az intézményi szabályzatok összeállításáért, a rendelet előírásainak betartásáért az intézmény vezetője a felelős,
határidő: 1996.09.15.
(3)A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(4)Az 1.sz. melléklet a rendelet melléklete.
Csurgó, 1996. június 14.
Dr. Farkas Dezső s.k.
jegyző
Eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat!
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Szászfalvi László s.k.
polgármester

1. sz. melléklet
Csurgó Város Önkormányzat intézményeinél folyó munkahelyi étkeztetés egyes szabályairól szóló 17/1996.(VIII. 29.)
számú Képviselő-testületi rendelethez
A Képviselő-testület az intézményi szabályzatokban - az intézményi SZMSZ-ében foglalva - az alábbi munkaköröket
ajánlja kötelező étkezőként figyelembe venni.
 konyhai személyzet,
 rendszeresen legalább 4 órát a konyhánál dolgozó személyzet
 ételek tárolásával, feldolgozásával foglalkozó főállású dolgozó
 óvónők, dajkák,
 bölcsődei gondozók,
 egyéb sajátos, az élelmezéssel szorosan összefüggő munkakörök
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