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Előterjesztés
Az intézményi konyhák összevonásához.
2013. január 1-től a berzencei Kavulák János Általános Iskola működtetését az állam vette át.
A szabályozók értelmében a gyermekek, valamint a szociálisan rászorult felnőttek
étkeztetéséről továbbra is az önkormányzatnak kell gondoskodnia.
Az általános iskolához tartozó konyha így év elejétől önkormányzati szakfeladaton működik,
a dolgozók felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
Az „iskolai konyha” engedélyezett létszáma 6 fő, a következő megosztás szerint: 1 fő
élelmezésvezető, 2 fő szakács, 3 fő konyhai kisegítő. Ezen felül a szociális étkeztetés
feladatainak ellátásához folyamatosan 1 fő közmunkást biztosít az önkormányzat, napi 6 óra
munkaidőben.
Az engedélyezett létszám valamennyi státusza az előírásoknak megfelelő képesítésű
foglalkoztatottakkal van betöltve. Huzamosabb ideje és jelenleg is 1 fő konyhai kisegítő
tartósan távol van.
A tényleges feladatot a konyhán most 5 fő konyhai alkalmazott és 1 fő szociális étkeztető
látja el.
A számításba vehető étkezők létszáma 132 fő általános iskolai tanuló, 12 fő felnőtt és 106 fő
szociális étkező.
A hiányzások és lemondások miatt ebben az évben még egyszerre egyetlen napon sem
kellett valamennyi étkezőre főzni. Az igénybevétel január, február hónapban az étkező
létszámhoz viszonyítva jelentősen eltért, kevesebb volt.
Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete másik intézményi konyhát is
működtet. Ez az egység a Szent Antal Óvoda és Bölcsőde intézményhez tartozik. Az
engedélyezett létszám a konyhai részlegnek, ½ fő élelmezésvezető, 2 fő szakács, 1,5 fő
konyhai kisegítő. Jelenleg 1 fő szakács álláshely nincs betöltve, az üresedés oka nyugdíjba
vonulás.
Az ellátandó feladat, 65 fő beiratott óvodásnak, 10 fő bölcsődésnek és 3 fő felnőtt étkezőnek
kell biztosítani az ellátását. Ebben az intézményben alapvetően több a hiányzók száma,
január, februárban pedig különösen, így az ellátandó létszám és a valós napi főzési adatok
között meglehetősen nagy a különbség.
Település szinten a két konyhának összesen 328 fő étkezéséről kell gondoskodnia, ha
mindeni igénybe veszi a szolgáltatást. A valóságban a napi elkészített ételadat januárban
nem haladta meg a 290-t.
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A fenti feladatok ellátására összesen a képviselő-testület 10 fő közalkalmazotti álláshelyet
engedélyez, valamint egy napi 6 órás közfoglalkoztatottat biztosít.
Mindenféle részletes számítgatások nélkül is jól látható, hogy a valósában a napi 300
ételadatot el nem érő igény teljesítésére az önkormányzatnál 10+ 1 fő álláshely van
biztosítva. Ez minden körülmények között pazarlásnak tűnik.
Mindkét konyha esetében pillanatnyilag vannak olyan nyitott kérdések, amelyekről történő
képviselő-testületi döntés a továbbiakban már nem halogatható.
A volt iskolai konyha esetében nyilatkoznia kell a testületnek, hogy mit kíván tenni a tartósan
távollevő konyhai kisegítő dolgozó helyzetének, pótlásának érdekében. Szükségesnek tartjae az álláshely további megtartását, engedélyezi-e a távollevő helyettesítésére dolgozó
felvételét.
Az óvodai konyha esetében 2012. december 1-től nincs betöltve egy szakács álláshelye. Ez az
állapot veszélyezteti az itt lévő konyhai egység működésének biztonságát. Ha a jelenlegi 1 fő
szakács megbetegszik, ki vállal felelősséget az intézményi étkeztetés biztosításáért.
A képviselő-testület dönthet úgy is, hogy engedélyezi az üres szakács álláshely betöltését.
Ebben az esetben napi átlag 50 fő étkező részére 4 fő fogja biztosítani az ellátást, ami nem
csak a jelenlegi helyzetben pazarlás.
Mindezek figyelembevételével kézenfekvőnek és aktuálisnak tűnik a két konyha
összevonása, amit javaslunk is és célszerűnek tartunk.
Javasoljuk, hogy a képviselő-testület hozza létre az Önkormányzati főzőkonyhát, amely
ellátja település szintén a gyermekek, iskolai tanulók, szociális étkezők, munkahelyi
vendéglátás feladatait.
Az Önkormányzati főzőkonyha ne képezzen új költségvetési szervezeti egységet, célszerű az
önkormányzathoz szakfeladati rendben telepíteni. A szervezeti egység felett így a
polgármester gyakorolja az irányítási és munkáltatói jogköröket.
A szervezeti egység működésére vonatkozó elképzelést az „iskolai konyha”
élelmezésvezetőjétől kértük meg, amit mellékelünk az előterjesztéshez.
Javaslata alapján, mellyel egyetértünk előterjesztőként, a státuszok meghatározását a
képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá. 1 fő élelmezésvezető, 4 fő szakács, 3 fő
konyhai kisegítő. Ezen felül 1 fő közcélú foglalkoztatott, aki nem tartozik az állományba.
Ebben az esetben 2 konyhai kisegítő álláshelyet kellene a jelenlegiekből megszüntetni, és
ténylegesen egy dolgozót elküldeni, akinek ezzel nem okozunk traumát (jelenleg tartósan
távol van).
A negyedik szakács álláshelyre a jelenlegi konyhai kisegítők közül kerülne át 1 fő (jelenlegi
bérével), akit a munkáltató kötelezne a végzettség megszerzésére.
A melléklet tartalmazza részletesen, hogyan lehet összevonás után a konyha üzemeltetését
biztosítani, a feladat ellátását garantálni.
Menet közben biztosan lesznek előre nem látható gondok is, amit meg kell oldani. Várhatóan
az étkezők létszáma is csökkeni fog a jövőben, de nyugdíjba vonulás alkalmával (kb.1-1,5 év
múlva esedékes) tovább lehet a dolgozói létszámot is elbocsájtás nélkül csökkenteni.
A tárgyi feltételek biztosítása egyszeri kiadást jelent, a felsorolt edényzet beszerzését kb.280
e.Ft-ból teljesíteni lehet.
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Határozati javaslat:
Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 31-el megszünteti a
Szent Antal Óvoda és Bölcsőde intézmény konyháját.
A megszüntetett intézményi konyha és a volt „iskola konyha” összevonásával –amely most
az önkormányzati törzskönyvben szakfeladaton szerepel- létrehozza a településszintű
Önkormányzati Főzőkonyhát.
Az összevont intézmények státuszaiból a képviselő-testület megszüntet két konyhai kisegítő
álláshelyet.
Az Önkormányzati Főzőkonyha létszámát az alábbiak szerint engedélyezi a képviselőtestület: 1 fő élelmezésvezető, 4 fő szakács, 3 fő konyhai kisegítő.
Az Önkormányzati Főzőkonyha, mint szervezeti egység az önkormányzathoz tartozik, ezért a
Szervezeti és Működési Szabályzatban kell megjelennie, az ellátandó szakfeladatoknak pedig
a törzskönyvben. Az ehhez szükséges módosításokat döntésre a jegyző köteles a képviselőtestület elé terjeszteni.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Szent Antal Óvoda és Bölcsőde Alapító
okiratából törlésre kerülő szakfeladatok meghatározása érdekében készítsen előterjesztést.
Felelős: Kovács Zoltán polgármester
Cseh István jegyző
Határidő: értelem szerint.
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