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A

f5zcikonyh6t a Szombathelyi Egyesitett
Bolcscidei Int6zm6ny 6s Csalddi Napkozi (a

tov6bbiakban: EBI ) kozvetlenril mUkodteti. Az EBl,
s igy a fciz6konyha gazdAlkod6ssal kapcsolatos
feladatait az EBI ondl16 gazdas6gi szervezete l6tja
el. A fciz6konyh6hoz kapcsol6d6 p6nzforgalom az
EBI fizet6si sz6ml5j6n bonyol6dik le.
A f<iz6konyha feladata az EB|-ben elliitott

gyermekek 6tkeztet6se. A szabad kapacitSs
ki hasznSl 6sa 6rdek6ben az alkalmazottak sz5 m 6ra
is fciz.

Az EBI-ben 2014. februAr 1-t5l 3

f6z6konyha

mUkodik:

o

Napraforgo Bolcs6d6ben (Napraforg6,
Kuck6, Csicserg6 bolcs6denek tort6nik a
f6z6s),

o

Bokr6ta Bolcsrjd6ben (Bokr6ta, Mesehdz
bolcs6d6nek tort6nik a fciz6s),

o

Csodaorszdg Bolcs6d6ben (Csodaorszdg,
az olt m(kodd CsalSdi Napkozinek 6s a

SzAzszorszfp bolcs6d6nek tort6nik

a

f6z6s).

A

fciz6konyha mUkod6s6vel kapcsolatban on6ll6
dokumentumk6nt un. Elelmez6si szabAlyzat vagy

K6szletgazd6lkoddsi szabAlyzat
rendelkez6sre.

nem

ellt

Az 6lelmez6ssel kapcsolatos feladatokat
6lelmez6svezetS v6gzi, aki azonban a konyhai
dolgoz6k munk6j6t nem ir6nyitja.
A fciz6konyha kozponti hely6n 6s hSrom

A vizsg6lat so16n meg6llapithat6, hogy az
Int6zm6nyben a
gyermek6tkeztet6ssel
kapcsolatos t6rit6si dij megillapitisa megfelet
a hatSlyos jogszabilyoknak 6s atit6masztja ezt
analitikus 6s a f6k6nyvi nyilvSntartis.
A b6lcsSd6ben gondozott gyermekek r6sz5re
nyfjtott napi n69yszeri 6tkez6s nyersanyag
felhaszn6l6sa al6t5masztja a meg6llapitott
t6rit6si dij iisszeg6t.
A vizsqSlat alaoidn lnt6zked6si terv k6szit6s6re
koteles javaslatok:
1./Az 6lelmiszer raktdri k6szlet kezel6s feladat 6s
felelciss6gi rendj6t feli.ll kell vizsg6lni. A f6zcikonyha
szak6csncij6nek kellene a kiszSllitott mennyis6get
dtvennie, s egyben a f6z6konyha raktSrk6szlet
6rt6k66rt is felel.
2.1 A k6szletnyilv6ntart6s vezet6s6t 6s az 6tlap
tervez6s6t sz5mlt6g6pes program 6ltal
t6mogatottan kell elv6gezni.

3.lAz 6lelmez6si tev6kenys6g

folyamat6nak

szab{lvoz1s6t 6t kell doloozni.

A
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Az

ellencjrz6s sor6n fel[ilvizsg6latra kertiltek
szf16p16baszerfien a kozalkalmazotti szem6lyi
anyagok. A szem6lyi anyag vizsg5lata sor6n
kiemelt figyelmet fordltottunk a kozalkalmazotti
besoroldsra, valamint annak dokumentAltsdg6ra.
Ellen6rizt0k, hogy a v6gzetts6gek a hatSlyos
jogszab5lyi el<iirdsoknak megfelel6ek-e.
Az ellen6rz6s alapjin meg6llapithat6:
- a vizsgilt k6zalkalmazottak szem6lyi
anyagiban teljes kdrfien rendelkez6sre illtak a
v6gzetts6get tartalmaz6 dokumentumok
f6nym6solatai,
- a sz0r6pr6baszerii ellen6rz6s esetenk6nt a
kisegitS dolgoz6k tekintet6ben a munkaktir
szabdlytalan figyelembev6tel6t 6tlapitotta meg,
amely meg6llapit5sok a helyszini vizsg6lat
keret6ben r6szletesen egyeztet6sre keri.rltek.

- az lnl6zm6nyben nem jellemz6 a vArakozAsi
id6 csiikkent6se.
1912014. (11.3.) Kormdnyrendetet atapj5n
munkav6llal6k r6sz6re az igazati b6rp6tl6k
meg6llapit6sra kerti lt.
A szabdlvszerfis6q iavit6sa 6rdek6ben. a felt5rt
hidnvossdqok meqszrintet6s6re a kovetkez6ket
iavasolia a belsri ellen6rz6s:
1. A kozalkalmazottak munkakor6t a vonatkoz6

- a

jogszabdly szerinti megnevez6ssel
meghat6rozni.

2. A

betekint6si lapot

el kell k6szfteni, 6s

szem6lyi anyag r6szek6nt kell kezelni azt.

3. A

kell

kozalkalmazottak besorol6s6t

a

a

Korm.

rendeletben megjelcilt adott munkakor betolt6s6hez
sziiks69es legmagasabb iskolai v6gezetts69
alapjdn kell teljesiteni.

4. A

besorol6sok szab6lyossSga 6rdek6ben a

munkarigyi dokumentumok

fe[ilvizsq6lata iavasolt.
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