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ÉLELMEZÉSI SZABÁLYZAT 
 

Ópályi Község Önkormányzata által nyújtott élelmezési tevékenységgel 
összefüggő szabályokat a következők szerint határozom meg: 
 

I. Az étkeztetésre vonatkozó általános szabályok 

 

1. Az élelmezési tevékenység megvalósítása: 
Ópályi Község Önkormányzata az alapvetően gyerekétkeztetési és szociális 
étkeztetési feladatokat ellátó központi konyhát (a továbbiakban: Konyha) és éttermet 
(a továbbiakban: Étterem) 2013. január 1-jétől saját kezelésben üzemelteti. 
 

1.1. Az étkeztetés lebonyolításának formái: 

 Centralizált egyéni és csoportos ellátás 
A Konyha üzemeltetése centrális szervezésű. Az élelmezési folyamatok közül a 

Konyhánál történik: 

 - a raktározás 

 - az előkészítés 

 - az ételkészítés 

 - a tálalás (kivéve, ha ezen szabályzat szerint máshol is    

                   történhet) 

 - a tálaló és a szállító edények tárolása. 

    - a szállítás előkészítése 

1.2. A tálalási formák: 

Az egyes élelmezési rendszerekhez a következő tálalási formák kapcsolhatók: 

a./ Csoportos ételkiosztás 
A Mesevár Óvodába nagy űrtartalmú szállító edényekben viszik az ételt, s az 

étkeztetés helyszínén történik a kiosztás (adagolás, tálalás).  A centralizált 

csoportos ellátás rendszeréhez kapcsolható ez a tálalási forma. 

b./ Éttermi ételkiosztás  
Történhet hagyományos, illetőleg önkiszolgáló jellegű felszolgálással, mely 

kapcsolódhat mind a három élelmezési rendszerhez. 

c./ Egyéb módú ételkiosztás 

 2 



A szociális étkezők részére saját (önkormányzati tulajdonú) gépjárművel történő 

kiszállítással. 

II. Étkeztetésben részesülők 

2. Az étkezésben résztvevők köre: 

 
2.1. Ellátottak 
a) Óvodai étkezők:    óvodás gyermekek, 
b) Iskolai étkezők:      általános iskolás gyermekek,  
Az óvodás és általános iskolás gyermekek étkeztetése az 1.2. a)-b) pontokban 
leírt módszer szerint történik.   
c) Szociális étkezők 
- A szociális étkezők étkeztetése az 1.2. c) pontban leírtak szerint történik.  
- Az étkeztetés jogosultsági feltételeinek részletes szabályait az 

Önkormányzat rendeltében állapítja meg.  
- Az étkeztetés megvalósítására a Képviselő-testület döntése és az általa 

jóváhagyott Szakmai program, valamint a tevékenység végzésére kiadott 
működési engedély alapján kerülhet sor. 

 
2.2. Munkahelyi (az Önkormányzattal és szerveivel, foglalkoztatási jogviszonyban 
álló, vagy hozzájuk más jogviszony, munkavégzés alapján kapcsolódó) étkezők   
a) az Önkormányzattal, és szerveivel (pl.: intézményeivel stb.) jogviszonyban 

álló munkát végző (un. aktív) dolgozók, 
b) az a) pont szerint minősülő fizetett, vagy fizetetlen szabadságon, a 

táppénzes állományban, a szülési és gyermekgondozási szabadságon, 
vagy más módon a napi munkából távollévő (un. passzív) dolgozók, 

c) az Önkormányzatnál, vagy szerveinél munkát végző, de más munkáltatóval 
foglalkoztatási jogviszonyban álló (pl.: átirányított, vagy helyettesítő) 
dolgozók, 

d) az Önkormányzattól, vagy szerveitől nyugdíjba vonultak, valamint  
e) valamennyi az oktatási-nevelési, egészségügyi, szociális és 

gyermekvédelmi ágazatba tartozó dolgozó, függetlenül attól, hogy az a)-d) 
pontok szerint hogyan minősíthető. 

 
Az ételkészítés ezen kör számára az ellátottakéval azonos módon történik, míg 
étkeztetésük az Étteremben, vagy egyéni elszállítási rendszerben történhet. 
 
2.3. Vendégétkezők 
Az önkormányzati étkeztetést egyénileg igénybe veheti az 1.3.2. pontba nem 
sorolható személy (un. vendég) is, amennyiben a Konyha és az Étterem 
kapacitása azt lehetővé teszi, illetve, ha a vendégétkeztetés nem akadályozza az 
ellátottak étkeztetését. 
A vendégétkeztetésnél az ételkészítés az ellátottakéval azonos módon, a térítés 
fizetése egyénileg  történik.  

2.4. Rendezvényen való étkezők  
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Bármely rendezvény tartása esetén is sor kerülhet csoportos étkeztetésre, ha a 
Konyha és az Étterem kapacitása azt lehetővé teszi, illetve, ha az nem 
akadályozza az ellátottak étkeztetését. 
A rendezvényen történő étkeztetés esetén az ételkészítés igény – és írásban 
előre leadott megrendelés – szerint, míg a térítés fizetése a csoport után 
együttesen történhet.  
 

III. Az étrend  
 
3. Az étrend összeállítása 
 
3.1. Az étrend összeállításának általános szempontjai 
 

Az étrendet az étkezésben résztvevők összetételének (életkorának stb.) megfelelő 
táplálkozás-élettani szükségletekhez kell igazítani. 

A különböző tényezők összehangolását oly módon kell elvégezni, hogy 
érvényesüljenek a változatosság, az idényszerűség megfelelő és a 
tápanyagszükséglet elvárt helyes követelményei. 

Az idényszerűség figyelemmel kísérése különösen fontos a gyermekélelmezésben az 
élettani sajátosságok miatt. 

Az étlapkészítés során törekedni kell a kiegyensúlyozott tápanyag-ellátásra. Ezen belül 
szükséges a három főétkezés összehangolása. A növényi eredetű élelmiszerek mellé 
kell rendelni a megfelelő összetételű és mennyiségű állati eredetű élelmiszereket is. 
Így kell biztosítani az ásványi anyagok és a vitaminok folyamatos bekerülésének 
lehetőségét az emberi szervezetbe. 

Az ételeket ízben, színben és megjelenési formában is szükséges harmonizálni egy 
étkeztetésen belül, és egész napra vonatkozóan egyaránt. 

A különböző tápanyagok szerepeltetésének összhangjára különös hangsúlyt kell 
fektetni. A fontos tápanyagokat tartalmazó élelmiszerek nem maradhatnak le az 
étlapról, de az egyoldalúság elkerülése érdekében ezek túlsúlyát is ki kell küszöbölni. 
Az étrend nyújtson megfelelő élvezeti értéket is. 

Az előzőekben megfogalmazott általános követelmények érvényesítésének egyik 
legfontosabb mozzanata a változatosság megvalósítása. 

A változatosság követelményei 
 

Törekedni kell arra, hogy az egyes ételek lehetőleg két héten belül ne ismétlődjenek. 
Változatosságra kell törekedni az egy napon belüli étrendek összeállításánál is. A 
sokszínű, nem gyakran ismétlődő ételsorokat tartalmazó étrend komoly biztosítékot 
jelent arra, hogy a szükséges tápanyagot megkapja az emberi szervezet. 

Az étrendet ezért a különböző ételkészítési formák vetésforgószerű alkalmazásával 
többféle alapanyagból kell összeállítani. A zöldségféléket elsősorban párolással, 
habarással, töltött, vagy rakott formában, hússal, tojással, tejtermékkel kiegészítve 
célszerű az étrendbe állítani. 

A változatossággal összefüggő követelmények betartását az úgynevezett 
VÁLTOZATOSSÁGI MUTATÓ kiszámításával lehet értékelni. 
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A változatossági mutató kiszámításának módszere 
 

Az egy-egy étrend keretében kiadott ételsorok változatossági mutatóinak (V) és az 
átlagos változatossági mutató (Vá) kiszámításához mindenekelőtt a kiszolgált ételeket 
kell csoportosítani az alábbiak szerint: 

- levesek  (l) 
- húsételek  (h) 
- főzelékek  (f) 
- körítések  (k) 
- főtt és sült tészták  (t) 
- gyümölcsök  (gy) 

 
A továbbiakban meg kell állapítani, hogy az egyes csoportokon belül alkalmanként 
mennyi ételféleséget szolgáltak ki. Ezen adatok birtokában lehet kiszámítani az egyes 
csoportok változatossági mutatóit a számítógépes program számolja ki.           

A gyakorlati tapasztalatok alapján a változatosság értékelésénél a mérce a következő: 

                     - 60 alatt nem kielégítő 

                     - 60 és 80 között elfogadható 

                     - 80 felett jónak mondható. 
 
Az idényszerűség követelményei 
 

A nyári időszakban arra kell figyelmet fordítani, hogy a meleg miatt elvesztett 
folyadékmennyiséget visszapótolják az étkezésekkel. Téli időszakban pedig fontos 
feladat, hogy a test hőmérsékletének fenntartása érdekében a kalorikus tápanyagokat 
fokozottabb mértékben szükséges biztosítani. 

Az alapvető tápanyagok biztosítása 
Lényeges alapkövetelmény, hogy a legfontosabb tápanyagok – megfelelő súlyozással 
– minden  étkezés  alkalmával szerepeljenek az étrendben. 

A tápanyagok csoportosítása: 

                          a./ fehérjék 
                          b./ szénhidrátok 
                          c./ zsírok, zsiradékok                 
                          d./ ásványi anyagok és vitaminok. 

 
a./ Fehérjék: 

A fehérjék csoportjai:                          - állati eredetű 
                                      - növényi eredetű 

 
Az állati eredetű fehérjék teljes értékűek (komplettek), azaz valamennyi szükséges 
aminosavat tartalmaznak. A növényi eredetű fehérje ezzel szemben hiányos 
összetételű (inkomplett), igaz közöttük is sok az értékes alapanyag féleség (burgonya, 
szója). 

A megfelelő összetétel biztosítása az un. komplettálás segítségével valósítható meg. 
Követelmény, hogy a különböző értékű fehérjék azonos időben kerüljenek az emberi 
szervezetbe. Ezzel a módszerrel jobb hatás érhető el, mint a különböző időpontokban 
történő adagolással. 

A fehérjeszükséglet fedezetét átlagosan 
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                          - a teljes értékű fehérjéből 55 %-ban 
                          - a nem teljes értékű fehérjékből 45 %-ban  

indokolt biztosítani. 
 

b./ Szénhidrátok 
 
Az energiatermelésre legkönnyebben mozgósítható anyagok.            
Fajtái:    mono-,  di-  és  poliszaharidok. 
Az ajánlott napi szénhidrát bevitel az anyagcsere egyensúly fenntartásához minimális 
100g szénhidrát.  Követelmény azonban, hogy a cukorfogyasztás ne haladja meg az 
összenergia-fogyasztás 10 %-át. Fő célkitűzésként a cukrok és a finomított cereáliák 
fogyasztását csökkenteni, a gyümölcsök, zöldségfélék, a burgonya és a teljes kiőrlésű 
cereáliák fogyasztását pedig szorgalmazni kell. 

c./ Zsírok, zsiradékok 
 
A napi zsíradag akkor tekinthető megfelelőnek, ha az a teljes napi 
energiaszükséglet 30 %-át nem haladja meg. 

 
Ennek során figyelembe kell venni a rejtett zsír mennyiségét is, amely jelen van a 
húsban, húskészítményekben, tejben, tejtermékekben és a tojásban. A növényi olajok 
telítetlen zsírsavakban gazdagok, ezért az emberi szervezet számára könnyebben 
feldolgozhatók.  A fel nem használt zsírt a szervezet raktározza. 

Mindezek alapján az összzsíradék fogyasztás nem haladhatja meg a táplálék 
összes kalória tartalmának 30-35 %-át. 

 
d./ Ásványi anyagok, vitaminok 

 
Az emberi szervezet a vitaminokat önmagában nem képes szintetizálni, ezért ezeket a 
táplálékkal egyidejűleg kell bevinni. 

- Zsírban oldódó vitaminok : A, D, E, K 

- Vízben oldódó vitaminok:   C, B1, B6, B12 
 

Az emberi szervezet az életműködéshez szükséges energiához az energiát szolgáltató 
tápanyagoknak (zsírok, szénhidrátok, fehérjék) az anyagcsere folyamatok során 
lezajló elégetése által jut hozzá. Ennek kifejezésére szolgál a kalória. 

 
Az ajánlott napi energia-tápanyag bevitel éppen ezért táp-anyagféleségenként 
természetes mértékegységben és kalóriában is meghatározott.  
 
3.2 Az étrend tervezése, jóváhagyása 

 

Az étlap a konyha munkaterve. Az étlapot mindig egy hétre előre – a tárgyhetet 
megelőző héten – kell elkészíteni.  
A heti étrendet ételféleségenként és naponkénti részletességgel kell 
megállapítani. 
A heti étlapot az annak összeállításáért felelős Élelmezésvezető tervezi meg, s 
azt az Önkormányzat részéről a Polgármester felülvizsgálja, majd jóváhagyja. 
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 A tervezést, majd a felülvizsgálatot és jóváhagyást az érdekeltek aláírásukkal 
igazolják, így az étlap utasítássá válik. Az elkészült étrendet (jóváhagyási 
záradékkal ellátva) meg kell kapnia: 

                          - az élelmezésvezetőnek, 
     - a vezető szakácsnak, 

                          - a gyermekétkeztetéssel érintett intézmények vezetőinek,  
                          - a szociális étkezők tekintetében a szociális segítőnek. 

A jóváhagyott heti étlapot az Élelmezésvezetőnek a Konyhánál és az 
Étteremben mindenki számára jól láthatóan ki kell függeszteni. 
Változtatni az étrenden csak akkor lehetséges, ha az azon szereplő ételhez 
valamelyik nyersanyag nem áll rendelkezésre és nem szerezhető be. 
A heti étlapon megtervezett ételféleségek elkészítéséhez naponta szükséges 
élelmezési anyagok mennyiségét az „étkezők nyilvántartása” (SzNy-
318/200/204) szerint a tárgynapon étkezők létszáma alapján kell megállapítani. 

3.3. Az étkezések lebonyolítása 
Az étkeztetést úgy kell megszervezni, hogy a következő időbeli beosztás 
érvényesüljön. 
Iskolai és óvodai igénybevevők esetén: 
     __________________________________________________ 

Megnevezés          Kezdési időpont         Befejezési időpont 
Tízórai  8,30 óra      10,00 óra 
Ebéd   11,30 óra      13,30 óra 
Uzsonna           14,30 óra                    15,00 óra   
_________________________________________________ 

 
Szociális ellátás (étkezés): 11,30-13,00 óra 
Vendégétkezői ebéd: 11,30 órától- 13,30 óráig. 
 

 
IV. A térítési díj 

 

4. A térítési díjak megállapítása 

4.1. Az gyermek- és szociális étkeztetésben ellátottak térítési díja 
Az ellátást igénybe vevő jogosultak – vagy jogszabály alapján helyettük más 
fizetésre kötelezettek – az ellátásért (étkezésért) személyi térítési díjat kötelesek 
fizetni, kivéve, ha az jogszabály alapján ingyenes. 
A fenntartó – az Önkormányzat Képviselő-testülete – az intézményi térítési díjat, 
valamint a fizetendő személyi térítési díj jövedelmi (vagyoni) viszonyok alapján 
történő önkormányzati csökkentésének, elengedésének, továbbá a 
gyermekétkeztetésnél az intézményvezető által egyéni rászorultság alapján 
biztosítható kedvezmények szabályait az erre irányadó hatályos jogszabályok 
figyelembe vételével önkormányzati rendeletben állapítja meg. 
Irányadó – jelenleg hatályos – jogszabályok: 

A) a gyermekétkeztetésnél (óvodai, általános iskolai): 
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- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (Gyvt. 146-152. §), 

- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. 

- az önkormányzat rendelete (jelenleg az egyes intézményi térítési díjak 
megállapításáról szóló módosított 3/2013. (III. 08.) önkormányzati rendelet). 

B) a szociális étkeztetésnél  

- a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 
1993. évi III. törvény (Szt. 114-119/B. §), 

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
29/1993. (II.17.) Korm. rendelet, 

- az önkormányzat rendelete (jelenleg az egyes intézményi térítési díjak 
megállapításáról szóló módosított 3/2013. (III. 08.) önkormányzati rendelet). 

 
4.2. A munkahelyi étkezők térítése  
Az ellátást a 2.2. pont szerint igénybe vevő jogosultak az étkezésért térítést 
kötelesek fizetni, kivéve, ha azt helyette a munkáltatója fizeti meg, vagy a 
fenntartó másként rendelkezik. 
A fenntartó – az Önkormányzat Képviselő-testülete – a térítésre vonatkozó 
szabályokat határozatában állapítja meg (jelenleg irányadó az Önkormányzat 
Konyhájáról történő étkeztetés során biztosítható egyes kedvezmények, illetve fizetendő 
térítések meghatározásáról szóló, a 95/2013. (XI. 25.) önkormányzati határozattal 
módosított 83/2013. (X. 17.) önkormányzati határozat).  

 
4.3. A vendégétkezők térítése  
Az ellátást a 2.3. pont szerint igénybe vevő jogosultak az étkezésért – egyénileg – 
térítést kötelesek fizetni. 
A fenntartó – az Önkormányzat Képviselő-testülete – a térítésre vonatkozó 
szabályokat határozatában állapítja meg (jelenleg irányadó az Önkormányzat 
Konyhájáról történő étkeztetés során biztosítható egyes kedvezmények, illetve fizetendő 
térítések meghatározásáról szóló, a 95/2013. (XI. 25.) önkormányzati határozattal 
módosított 83/2013. (X. 17.) önkormányzati határozat).  
  
4.4. A rendezvényen étkezők térítése  
Az ellátást a 2.4. pont szerint igénybe vevő jogosultak az étkezésért – csoportos 
módon – térítést kötelesek fizetni. 
A fenntartó – az Önkormányzat Képviselő-testülete – a térítésre vonatkozó 
szabályokat határozatában állapítja meg (jelenleg irányadó az Önkormányzat 
Konyhájáról történő étkeztetés során biztosítható egyes kedvezmények, illetve fizetendő 
térítések meghatározásáról szóló, a 95/2013. (XI. 25.) önkormányzati határozattal 
módosított 83/2013. (X. 17.) önkormányzati határozat).  
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Ha a rendezvény esetén a dolgozók személyi juttatásával kapcsolatos kiadások a 
rendezvény szervezőjét terhelik, akkor csak a felmerült dologi kiadásokat kell 
megtéríteni.  
 

5. A térítési díj, a térítés befizetésének rendje 
 
A) A személyi térítési díjat a fizetésre kötelezettnek a 4. pont szerinti 

jogszabályok – és a szociális étkeztetés esetén a Szakmai program – 
alapján kell megfizetnie. 
A személyi térítési díjak befizetésének követése az un. menza program 
segítségével történik, mely az adott hónap térítési díjának túlfizetését és 
hátralékát is kezeli.  

B) A 4.2.-4.3. pontok szerinti fizetésre kötelezettnek A) pont szerinti szabályok 
értelemszerű alkalmazásával – havonta utólag – kell eleget tenniük a 
térítés megfizetésének. 

 

V. Az élelmezés szervezete 

 

6. Az élelmezés szervezete és feladatkörei 
 
6.1. Az Önkormányzat részéről az étkeztetéssel – közvetlenül foglalkozó – 
dolgozók: 

                          - az élelmezésvezető, 
                          - a főszakács, 
                          - a konyhalány(ok), 
                          - a szakács(ok), 
                            
                                                  

 
A közreműködő személyzeti létszámot az étkezők összlétszámához viszonyítva 
kell biztosítani. Ennek felülvizsgálatára minden évben legalább egy alkalommal 
(a költségvetési terv készítésekor) sort kell keríteni. 
 
A felsorolt közreműködő önkormányzati dolgozók feladatkörét, felelősségét 
munkaköri leírásuk tartalmazza.  Ezen dolgozók feletti munkáltatói jogkört a 
Képviselő-testület, míg az egyéb munkáltatói jogosítványokat a Polgármester 
gyakorolja.  
A Konyha és az Étterem üzemeltetésével, az étkeztetéssel kapcsolatos 
feladatok ellenőrzését a Polgármester, vagy az általa megbízott dolgozó, 
valamint a belső ellenőrzés gyakorolja.  

 
6.2.Az egyes dolgozók feladatai, jogosítványai, felelőssége 
 
6.2.1. Az élelmezésvezető 
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Az önkormányzati élelmezéssel foglalkozó valamennyi alkalmazottnak közvetlen 
felelős szakmai irányítója – a szakképzettséggel rendelkező élelmezésvezető.  

 
6.2.1.1. Az élelmezésvezető főbb feladatai 
 
A) Általános feladatai: 

- az élelmezési tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok, a helyi 
önkormányzat szabályozás (ide értve ezen szabályzatot is) követése, 
ezek gyakorlatban történő maradéktalan érvényesítése alkalmazása, 
megfelelő karbantartásuk, javaslattétel a helyi szabályozásra; 

- az élelmezést végzők tevékenységének – különösen a konyhai 
dolgozók – munkájának megszervezése, összehangolása, szakmai 
irányítása és annak ellenőrzése; 

- az ételkiosztás időtartama alatt – alkalmazási jogviszonytól függetlenül 
– felügyeli az étel kiosztását és átvételét végző dolgozókat.  

B) Részletes feladatai: 
− tervezi az élelmezési mutatókat, megrendeli , az ételekhez, konyhai 
készítményekhez szükséges élelmezési anyagokat; 
 hogy az naprakészen vezeti-e a „Repeta Win” programmal az élelmezési 
készletnyilvántartást (vásárolt, és saját termelésű készletek) és a 
készletgazdálkodást;  
− elkészíti a Konyha munkarendjét, határidőre rendszeresen elkészíti 
és jóváhagyatja, nyilvánosságra hozza a heti étlapot; 
− biztosítja a szükséges élelmezési anyagokat a főzéshez, 
étkeztetéshez;  
− a napi ételkészítéshez szükséges nyersanyagokat számbavétel (pl.: 
mérlegelés stb.) után, az anyagnormás étkezéshez szükséges 
alapanyagokat norma szerint minden reggel naponta azt kiadja a 
főszakácsnak, ellenőrzi azok felhasználását, a munkaidő végén naponta 
aláíratja az anyagfelhasználásról készített összesítőt .  

− szigorúan ügyel arra, hogy a bevezetett HCCP rendszer előírásait, a 
munka- és tűzvédelmi utasításokat a dolgozók maradéktalanul betartsák; 

− nyilvántartja az egészségügyi kiskönyvek érvényességi idejét, intézkedik 
annak folyamatos érvényesítéséről; 

− ellenőrzi a munkafegyelmi, munkavédelmi és közegészségügyi előírások 
betartását, a védőruhák viselését, az ételminták előírás szerinti 
megőrzését, a főzés és a többfázisú mosogatás tevékenységeit;  

− követi, ellenőrzi az élelmezési napok alakulását, az anyagfelhasználás 
gazdaságosságát; 

- az intézményvezetőkkel, szociális étkezésért felelős szociális segítővel 
egyeztetve időben adatot szolgáltat a normatív támogatás igényléséhez, az 
évközi módosításokhoz; 

-  havonta elszámolja  (adatszolgáltatása) alapján élelmezési anyagokat, 
konyhai beszerzéseket, 

- Az élelmezésvezető jelzése alapján a szükséges nyersanyagok 
beszerzése, 

- a beszerzésről kiállított bizonylatok alapján (szállítólevél, számla) a 
nyersanyagok bevételezése, a  kiállított bizonylatok tartalmi és formai 
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ellenőrzése, A nyersanyagok beszerzése, tárolása, forgalmának naprakész 
nyilvántartása és elszámolása 

- A konyhára beszállított nyersanyagokat átveszi, teljesítésüket igazolja, 
azokat bevételezi, mérlegelés után a napi nyersanyagot kiadja az 
élelmezésvezető részére.  

- Vezeti a konyha egyéb készletének (szakmai anyagok, fogyóeszközök) 
nyilvántartását, figyelemmel kíséri elhasználódásukat, pótlásukat,  

- Gondoskodik a konyhára szükséges fertőtlenítő, takarító szerek folyamatos 
biztosításáról, azok bevételezéséről, kiadásáról.  

- Kiadja a dolgozóknak a szükséges anyagokat, védő és munkaruhát, 
- Negyedévente adatot szolgáltat a főkönyvi könyvelés részére a 

készletekben bekövetkezett változásokról, 
- Negyedévente jelzi a polgármester részére a nyersanyag normák 

alakulását, eltérés esetén (árváltozás, stb.) kezdeményezi, javaslatot tesz a 
normák felülvizsgálatára, a térítési díj rendelet módosítására.  

- -   Felelős az élelmezéssel kapcsolatos mindennemű anyagnyilvántartás 
vezetéséért 

- Gondoskodik a göngyölegek megfelelő időben történő visszaszállításáról és 
nyilvántartásáról. 

- Biztosítja az élelmezési anyagszükséglet tervezését a költségvetés részére 

- betartja és betartatja a közegészségügyi és járványügyi előírásokat, ezzel 
kapcsolatosan ellenőrzi az ételminták vételének tényét minden kiosztásra 
kerülő ételből. 

- negyedévente külön is ellenőrzi és jelzi a polgármester felé a 
nyersanyagnormák alakulását, s eltérés esetén (árváltozás, stb.) 
kidolgozott javaslatával – a jogszabályban előírtak szerinti időközönként – 
kezdeményezi a normák felülvizsgálatát, az intézményi térítési díjak, 
valamint a térítés módosítását.  

- a térítési díjakra vonatkozó rendelkezések betartásáért,          
- folyamatosan értékeli az élelmezés tápanyagtartalmát, biológiai értékeit, s 

az eredményről írásban tájékoztatja az intézmények vezetőit,  
- gondoskodik a konyhai hulladékok és moslék összegyűjtéséről, 

ártalmatlanításáról, vagy értékesítéséről 
- biztosítja a pénzellátmány pénzkezelési szabályzatban meghatározott 

kezelését, felhasználását, elszámolását, az étkezők nyilvántartásainak 
szabályszerű vezetését, 

- biztosítja az   étkezők és az élelmezéshez tartozó egyéb nyilvántartások, 
ügyviteli elszámolások szabályszerű vezetését. 

- Az ételkészítéshez szükséges napi nyersanyagok mérés utáni, és az egyéb 
anyagok eszközök mennyiségi kiadása a főszakács részére. 

-  
- az élelmezéshez tartozó egyéb ügyviteli elszámolások vezetéséért. 

 

6.2.1.2. Az élelmezésvezető főbb jogosítványai 
 

A) Rendelkezési jogkörei 
− Üzemellátási feladatok (szervezési, technikai-technológiai folyamatok) 

ellátásában. 
− Az élelmiszerek beszerzésében. 
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− A hozzá beosztott dolgozók szabadságának kiadásában. 
− A polgármester által rá átruházott ügyekben. 

 
B) Javaslattételi jogai 

− az élelmezési dolgozók alapbérének meghatározására és 
megváltoztatására, 

− az élelmezési részleg állásaira történő alkalmazásra, 
− az élelmezési dolgozók munkaviszonyának megszüntetésére, 
− az élelmezési szolgálat belső szervezetének, ügyvitelének és 

ügyrendjének meghatározására, 
 

6.2.1.3. Az élelmezésvezető felelőssége 
 

− Kizárólagos felelősséggel bír – az élelmezési tevékenység valamennyi 
részfeladatának kifogástalan működésével kapcsolatosan. 

− Felelős az ellátottak és az intézményi élelmezésben résztvevő 
alkalmazottak részére előírt élelmezési szolgáltatásokért. Ezen belül: 

- a megfelelő korszerű technológia alkalmazásáért, 
- az időben történő kiszolgálásért, 
- az ügyviteli elszámolási munka szabályszerű ellátásáért.   

− Anyagi felelősség terheli a munkakörével kapcsolatban okozott károkért, 
különösen abban az esetben, ha az ellenőrzési vagy jogos kártérítési 
felelősség érvényesítését elmulasztja, illetőleg akkor, ha ezt a Munka 
Törvénykönyvében előírt határidőn belül nem érvényesíti. 

 

 

7. Az élelmezési tevékenység folyamatainak szabályozás 
 

7.1. Az élelmezési ellátás folyamatainak eseménycsoportjai 
 

-  Az ellátottak és alkalmazottak étrendjének meghatározása. 

-  Az étlapok tervezése, felülvizsgálata és jóváhagyása. 

-  A napi élelmezési létszám megállapítása. 

-  Előkalkuláció készítése. 

-   Az ételek elkészítése, minőségi ellenőrzése. 

-  Az ételek adagolása, szállítása, tálalása. 

-  A napi önköltség megállapítása. 

-  Utókalkuláció készítése az önköltség alakulásáról. 
 

7.2. A folyamatok részletes szabályozása 
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7.2.1. Az élelmezési anyagszükséglet költségvetési fedezetének tervezése 
 

Az ellátottak élelmezéséhez szükséges összeg nagyságrendje az intézmény 

kapacitásának kihasználtságától függ. Az intézmény ki használtsági fokát %-

osan kell meghatározni. 

 

Az élelmezési nyersanyagszükséglet pénzügyi fedezetének kiszámításához 

szükséges az élelmezési nyersanyag norma meghatározása. 

          

Élelmezési nyersanyag  norma :  az a pénzösszeg,  amelyet az intézmény 

egy főre, egy napra nyersanyag költségként felhasználhat. 

          

Az előző fogalmak és az étkezők számának ismeretében megállapítható az 

éves élelmezési nyersanyag szükséglet pénzügyi fedezete. 

Számítási módszere: 

Éves élelmezési napok száma =   

napi étkezők száma   x   élelmezési napok száma 

Évi élelmezési nyersanyag szükséglet pénzügyi  fedezete  = 

éves élelmezési napok száma   x   élelmezési norma 

 

7.2.2. Az élelmezési nyersanyagok beszerzése 
 

Az élelmezéshez szükséges nyersanyag és egyéb készlet beszerzéséhez 

szükséges fedezetet, valamint egyéb dologi kiadásokat a következő 

szakfeladatokon kell megtervezni: 

         ----------------------------------------------------------------------------------- 

         Sor-      Szakfeladat megnevezése            Szakfeladat száma 

         szám 

         ----------------------------------------------------------------------------------- 

         1.          Iskolai intézményi étkezés                  562913 

         2.          Óvodai intézményi étkezés                 562912  

         3.         Szociális étkezés                                889921 

         4.         Munkahelyi, vendég, egyéb                 562917    

         ----------------------------------------------------------------------------------- 
 13 



 
 

A beszerzésre kerülő nyersanyagok forrásai a következők lehetnek: termelő 

üzemek, nagykereskedelem, kiskereskedelem, mezőgazdasági kistermelők, 

saját termelésű élelmiszer alapanyagok. 
 

A tervezett anyagbeszerzésekre a kötelezettségvállalás megrendelések 

formájában valósul meg. Kötelezettségvállalásra a nyersanyag beszerzésekre 

tekintettel a polgármester és az általa felhatalmazott alpolgármester jogosult.   
 

7.2.3. A napi élelmezési létszám megállapítása 
 

A létszám megállapításának alapja az intézményektől (óvoda, iskola) 

valamint a szociális étkezésért felelős ügyintézőtől beérkező információ. Az 

egyes intézmények a létszámot minden esetben a tárgynapot megelőző 

napon kötelesek elkészíteni és délelőtt  9. óráig az élelmezésvezetőhöz 

eljuttatni. 

 

Az így kiadott úgynevezett létszám- vagy ételrendelő lapot 2 példányban 

kell kiállítani. Az egyik a csoportban marad, a másik az élelmezési részlegre 

kerül, mint bizonylat. 

 

Az ételrendelő lapon fel kell tüntetni: 
 

 - a dátumot, 

 - a létszámot, 

 - az osztályt, 

 - a diétát. 

 

A dátum mindig arra a napra vonatkozik, amelyikre az egyes osztályok az 

étkezést kérik. 

 

Az alkalmazottak napi élelmezési létszámának megállapítása 
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Az intézmény alkalmazotti élelmezésének igénybevételére jogosult dolgozók 

étkezési szándékukat kötelesek  előre bejelenteni. 

      

A bejelentés határideje:  az étkezés előtti nap, legkésőbb az étkezés napján 

délelőtt  9 óra.                  

Rendkívüli igényeket csak akkor lehet igénybe venni, ha az nem teszi 

szükségessé a már elkészült anyagkiszabás módosítását. Lemondást vagy 

pótrendelést az étkezés előtt legalább  …1….. nappal kell bejelenteni. 

Az alkalmazotti élelmezési létszám nyilvántartása a B.Sz.ny. 318-203 r.sz. 

ÉTKEZŐK NYILVÁNTARTÁSA elnevezésű nyomtatványon történik, valamint a 

Menza program segítségével.  

A létszámkimutatáson szerepelnek mindazok, akik az étkezést igénybe 

kívánják venni. A napi létszámösszesítés során az egyes létszám-kimutatási 

lapokon kell összesíteni a tárgynapra vonatkozó reggeli, ebéd és vacsora 

igényeket. Az így kapott összesítések számértéke adja az alkalmazottak napi 

élelmezési létszámát étkezések szerinti bontásban. 

A napi anyagfelhasználás összesítésére a 86-33 532 NYNYM nyomtatvány 

használandó.  
 

7.2.4. Az anyagkiszabás 
 

A nyersanyagkiszabás a napi étkezési létszám és az egyes étrendek keretében 

készítendő ételsorok  ismeretében készül. Az anyagkiszabás utasítás a Konyha 

felé meghatározza, hogy a tárgynapon milyen ételeket, hány adagban, milyen  

mennyiségű és minőségű nyersanyag felhasználásával készítsenek. 

A nyersanyag kiszabás  a Repeta Win program segítségével történik.  

A kiszabott nyersanyagokat étkezésenként egész napra vonatkoztatva kell 

összesíteni. Az anyagkiszabási íven feltüntetett nyersanyag mennyiségek 

alapján  számítható ki az ételek összköltsége, illetve a napi nyersanyag 

felhasználás értéke.  

Az anyagkiszabás egyben az anyagfelhasználás bizonylata is. 
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Az anyagkiszabás valódiságáért az élelmezésvezető, az abban szereplő adatok 

helyességének szúrópróbaszerű ellenőrzéséért  az élelmezésvezető , a 

feltüntetett ételek elkészítésének tényéért  a konyha vezetője (főszakács) 

felelős, melynek tényét  aláírásukkal kötelesek igazolni.  

 

7.2.5. Az ételek elkészítése, adagolása, szállítása 
 

Az anyagkiszabási íven szereplő ételféleségek megfelelő mennyiségben és 

minőségben történő elkészítéséért a főszakács a felelős. Irányítja, szervezi és 

összefogja az elkészítés folyamatát. 

 
Az ételeket kiosztás előtt ellenőrizni kell. Az ellenőrzéssel megbízott személy az 

ÉTELVIZSGÁLÓ NAPLÓBA vezeti be az ellenőrzés eredményét. Az ellenőrzés 

az étel minőségére, mennyiségére és összetételére vonatkozik. 

 

 

A minőségi ellenőrzés után valamennyi tárgynapon készült ételféleségből 

ételmintát kell eltenni, és azt 48 órán keresztül hűtőszekrényben kell megőrizni. 

 Az ételek kiosztása történhet csoportosan vagy egyénileg.  Az intézmény az 

egyéni  ételkiosztást alkalmazza. 

a./ Éttermi tálalás: 

c.1. hagyományos éttermi tálalás a felszolgálást személyzet végzi, 

c.2. önkiszolgáló rendszerű éttermi tálalás: 

az ételt az étkező személy önmaga az erre a célra 

rendszeresített tálcán viszi az étkező asztalhoz. Az alkalmazottak 

és az iskolások  ellátásában a legcélszerűbb tálalási mód.  

d.) Kiszállítás: szociális étkezők részére 

 

7.2.6. A tárolás, raktározás szabályai 
 

Az élelmezési anyagok tárolásánál a tulajdon védelmének szempontjain kívül 

higiéniai és élelmezés módszertani szempontokat is figyelembe kell venni. Az 
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erre a célra kijelölt helyiségeknek tágasaknak, megfelelő hőmérsékletűeknek és 

jól zárhatóaknak kell lenni. 

A tárolás során gondot kell fordítani a különböző élelmiszerek kezelési igényük 

szerinti elkülönítésére, intézkedéseket kell tenni a megfelelő tárolási 

körülmények (páratartalom, hőmérséklet, felszereltségei szint, tárolási mód) 

biztosítására. Raktározási szempontból az élelmiszereket a következőképpen 

csoportosítjuk: 

                          - szárazáru, 

                          - földes áru, 

                          - tojás előkészítő raktár 

                        - hús előkészítő 

A különböző élelmiszercsoportok eltérő tárolási módok alkalmazását 

igénylik. Az előző csoportosítás alapján az alábbi tárolási módok 

elkülönítésére kell sort keríteni: 
 

- Szárazáru raktár:  

 
Az élelmiszerek csoportokban elkülönítve, salgó polcokon, 

hűtőládákba, hűtőszekrényekbe  kerülnek tárolásra.  

 

A mélyhűtött zöldségfélék, gyümölcsök és húsáruk -18 oC alatt történő 

tárolására hűtőládákat  használunk.  A hűtőszekrények 

üzemeltetésénél fontos követelmény, hogy legyen elkülönítve 

kizárólagos hús tárolására használt hűtő, valamint kizárólagosan 

tejtermékek és tejes  ételek  tárolására  használt un. tejhűtő. 

 

A  csoportok  a  következők  lehetnek: cereráliák (liszt, rizs, búzadara), 

befőttek, zsírok, olajok, húsok. A szárazáru raktárban élelmiszert a 

földön tárolni  szigorúan tilos! 

A nagyobb kiszerelésű élelmiszereket (pl. 50 kg-os cukor) raklapokra 

kell helyezni. A szárazáru raktárban tilos a nyílt láng használata, így 

tilos a dohányzás is. Ennek tényét ki kell függeszteni. 
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- Földes áru raktár: 

 
Elsősorban burgonya, zöldségfélék és gyümölcsök tárolására kell 

használni.  A földes áru raktárban is szükséges a megfelelő szellőzés 

biztosítása.  

 

- Tojás előkészítő raktár : 
Ebben a raktárba kerül tárolásra a tojás.  

A hús előkészítőben történik a húsok feldolgozása konyhakész állapotra 

történő előkészítése (szeletelés, darabolás, panírozás stb.) 

 

Az élelmiszer-raktár kezelőjének - az anyaggazdálkodás általános 

szempontjain felül - figyelemmel kell kísérnie az élelmiszer készletek 

mennyiségi alakulását, a könnyen romló áruk tárolási idejét, szorgalmaznia  kell 

a régebbi beszerzésűek folyamatos felhasználását, a készletek optimális 

mértékét meg nem haladó feltöltését. 
 

Köteles nyilvántartani a beszáradás, porlás,  párolgás, romlás miatt leírt 

élelmiszerek mennyiségét és értékét, valamint vizsgálnia kell a leírás okát,  

jogosságát  és indokoltságát. 
 

7.2.7. Az ételmaradékok hasznosítása 
 

Az étkezést úgy kell megszervezni, hogy az elkészített ételeket minél előbb 

elfogyasszák.  Az elkészült étel teljes mennyiségét - az esetleges 

létszámváltozás esetén az ezzel arányos többlettel együtt -  lehetőleg ki kell 

adni. A maradékot moslékként kell értékesíteni, vagy meg kell semmisíteni. 

       

Az előkészítőből kikerülő hulladékot és az összegyűjtött maradékot 

elszállításukig elkülönítetten, zárható edényben, hulladék vagy moslékraktárban 

kell tárolni. 

A moslék értékesítése egyedi szerződések  alapján  történhet. 
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8. Az élelmezési feladat folyamatának bizonylati rendje 
 

A bizonylati rendet a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. 

törvény, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm.rendelet, 

valamint az Önkormányzat Pénzügyi tárgyú szabályzatai alapján kell kialakítani. 

A vonatkozó jogszabályok alapján az élelmezési anyagok nyilvántartási és 

elszámolási rendjét a tulajdonvédelem szempontjából az alábbiak szerint 

szabályozom. 

 

8.1.   Általános rész 
 

A tevékenység során biztosítani kell a komplex élelmezési tevékenység minden 

részfolyamatának bizonylatolását, kezdve az élelmezési igény 

meghatározásával és befejezve a folyamatos igény-kielégítéssel. 
 

Az élelmezési folyamatok összhangját a fizikai és az információs folyamatok 

összekapcsolásával kell biztosítani. 
 

Bizonylatolás célja: az élelmezés folyamatában bekövetkező egyes 

gazdasági események regisztrálása az esemény 

idejének, mértékének és irányainak pontos 

megjelölésével. 

 

A fizikai folyamat: az élelmiszer átalakul  késztermékké, az   az elkészített 

étellé. 

 

Információs folyamatok: 
 

                      - adatfeldolgozást szolgáló folyamatok, 

                      - döntést előkészítő információs folyamatok. 

 

A két folyamat egymással szerves egységben áll, s ez képezi az irányítás 

alapját. 
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Az Önkormányzat konyhája nem önálló szervezeti egység, de komplex 

gazdasági tevékenységet fejt ki. Ennek része: 

                     - az anyagbeszerzés, 

                     - az anyag felhasználás, 

                     - az anyag átalakítás. 
 

A nyersanyagok felhasználásáról a Konyha mennyiségben és értékben is 

köteles elszámolni. Bármely összeg kifizetése az intézmény 

pénzeszközeiből gazdasági művelet. Az erről készült feljegyzés 

bizonylatnak minősül. 
 

A bizonylat az adatfeldolgozásban betöltött szerepe szerint lehet: 

− elsődleges    (első feljegyzésként állították ki), 

− másodlagos (az adatfeldolgozás egyik szakaszának 

eredményeként készítették az elsődleges bizonylat 

összesítése alapján). 
 

A bizonylatok felhasználási körük szerint: 
 

a./ belső bizonylat : amelyben a rögzített gazdasági  esemény 

kizárólag a bizonylatot kiállító  intézményt 

érinti, 

 

b./  külső bizonylat: a kiállító intézményen kívül más intézményt, vagy 

vállalatot is érint. 
 

Az élelmezési bizonylat alaki és tartalmi kellékei magukban foglalják: 

 

- a bizonylat megnevezését, 

- a gazdasági művelet megjelölését (amelyre a bizonylat vonatkozik), 

- a gazdasági műveletben résztvevők aláírását,  

- a bizonylat sorszámát. 
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A bizonylat adatait tintával vagy írógéppel olvashatóan kell kitölteni. A javítás 

csak akkor szabályszerű, ha az eredeti, tévesnek minősített bejegyzés is 

olvashatónak bizonyul, és azt a javításra jogosult aláírásával hitelesíti. 

Az élelmezéssel kapcsolatos pénztárbizonylatok nem javíthatók. Az eltévesztett 

bizonylatot át kell húzni és a rontott megjelölést kell alkalmazni. A gazdasági 

esemény rögzítésére új bizonylatot kell kiállítani. 

Az élelmezéssel kapcsolatos bizonylatokat 48 órán  belül le kell könyvelni, s 

gondoskodni kell arról, hogy havonta átkerüljön a Hivatal könyvelésért felelős 

dolgozója részére.  A feldolgozott bizonylatokat meg kell őrizni.  A megőrzés 

időtartama: 10 év. 

 

8.2.   A beszerzés bizonylatolása 
 

A nyersanyagok biztosítása megrendelés útján történik: szóban, írásban vagy 

szállítási szerződéssel. 

A szállítási szerződésben a polgármester meghatározott áruféleségek 

rendszeres szállításában állapodik meg a szállítóval. Rögzíteni kell a szállítás 

időpontjait, a szállítandó mennyiséget, a minőségi követelményeket és az 

árakat is. A napi cikknek minősülő élelmezési anyagok megrendelését az 

étkeztetést megelőző napon kell foganatosítani (pl. tej, tejtermékek, kenyér, 

péksütemények). 

A beérkezett élelmezési anyagokat minden esetben be kell vételezni az 

intézményben rendszeresített (ezen szabályzat 8.2.3. pontjában leírt és a 

2.sz. függelékben felsorolt) analitikus nyilvántartásba a Készletnyilvántartó 

programba.  

Az átvétel során meg kell győződni arról, hogy a nyersanyag mennyiségben és 

minőségben megfelel-e a szállítólevélen feltüntetett adatoknak. A szállítólevél 2 

példányban az átvevő egységnél marad, 3 példány az  intézmény bélyegzőjével 

és  az  átvevő aláírásával ellátva kerül vissza a szállítóhoz. 

A  szállítólevélen a következő adatoknak kell szerepelniük: 

- a szállító neve és címe, 
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- a szállítólevél száma, kelte, a címzett megjelölése, 

- a szállított áru mennyisége és megnevezése, 

- göngyöleg megjelölése, 

- az árukiadók, ellenőrök aláírásai, 

- az átvétel kelte és az aláírás, 

- az áru beszerzési egységára. 
 

 

8.2.1. Felvásárlás őstermelőktől: 
 

Az átvevő adóalanynak (az intézménynek) a felvásárlásról igazoló bizonylatot 

kell kibocsátania, amely a számviteli törvény rendelkezései szerint számviteli 

bizonylatnak minősül. 

A felvásárlási jegyet (DF 303/V.r.sz. nyomtatvány) az ÁFA törvény szerint 

meghatározott alaki és tartalmi követelmények betartásával legalább 2 

példányban kell  kiállítani, melyből az eredeti példányt a terméket átvevő 

intézménynek kell megőrizni, a másodpéldányt pedig a mezőgazdasági 

tevékenységet folytató adóalanynak kell átadni. 

A felvásárlást igazoló bizonylat az előzetesen felszámított adó összegét 

hitelesen igazoló dokumentumnak minősül. 

A kompenzációs felár az ÁFA törvény szerint az átvevő intézmény 

szempontjából előzetesen felszámított ÁFA -ként viselkedik, azaz az átvevő 

adóalany adólevonási joga a kompenzációs felár kifizetésének időpontjában 

keletkezik. 

 

8.2.2. Az Önkormányzat által előállított saját termelésű termékek átvétele : 
 

A termékek előállításához szükséges költségeket az Önkormányzat 

költségvetéséből szükséges biztosítani. A saját gazdaságban megtermelt 

nyersanyagok egy részét a Konyha felhasználja. 
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Az átadott saját termelésű nyersanyagokat Szállító levél nyomtatványon kell 

átvenni, mely tartalmazza a mennyiséget és értéket, alapja a készlet 

bevételezésének.  

 

8.2.3. A raktározás bizonylatolása 
 

Az intézmény által beszerzett élelmezési nyersanyagok nyilvántartása, 

készletváltozásainak feljegyzése a raktárban és az anyagkönyvelésen történik. 

 

A raktárban az anyagok forgalmáról csak mennyiségi nyilvántartást kell vezetni 

a raktári fejlapon. 

 

A könyvelés alapját az áruval beérkezett adathordozók képezik: 

                     - szállítólevél, 

                     - átvételi elismervény, 

                     - mérési jegyzék, 

                     - készletvételezési jegy, 

                     - számla, 

                     - jegyzék, 

                     - termelési jegyzék. 
 

A raktári nyilvántartással párhuzamosan az anyagkönyvelés is feljegyzi az 

anyagkészletben bekövetkezett változást mennyiségben és értékben is. 
 

Az élelmezési nyersanyagok nyilvántartását  áruféleségenként külön-külön kell 

vezetni a Repeta WIN program alapján.  
 

A bevételi tételek könyvelése a raktári bevételezés után történik a beérkezett 

bizonylatok alapján. 

 

A napi kiadási tételeket egy-egy időszak után (hónap, negyedév) összesítve 

kell bejegyezni. 
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Az egyes napokon kiadott mennyiségek összesítésére a Napi 

Anyagfelhasználás nyomtatvány szolgál. Ezen az anyagok összegezése és 

feljegyzése csak mennyiségben történik meg, amely alapján a számítógépes 

programba külön-külön vezetik, havonként, negyedévenként összegzik a 

kiadott mennyiségeket.   
 

Az anyagok kiadása 

 

Az élelmezésvezető vagy helyettese a Napi anyagfelhasználás alapján veszi át 

az élelmezési nyersanyagokat. Az anyagok átvételét az élelmezésvezető, vagy 

helyettese, átadását a főszakács igazolja aláírásával a Napi anyag 

felhasználási íven.  

Az anyagokat csak pontos mérés, ill. számolás után szabad átvenni. A 

raktárból kivételezett anyagokért az élelmezésvezető, illetve helyettese anyagi 

felelősséggel tartozik.  

 

8.3.  Az élelmezési tevékenység bizonylatolásának folyamata 
 

A beérkezett élelmezési anyagok átvétele a raktárban történik, ahol a 

ténylegesen átvett mennyiségekről az élelmezési anyagokkal együtt érkező 

bizonylat (szállítólevél, számla) adataival  egyeztetve számítógépes rögzítésre 

kerül a Repeta WIN programba.  

A program készíti el a Bevételezési bizonylatot.  

A naponkénti felhasználáshoz szükséges élelmezési anyagokról a raktárból 

történő kivételezése a napi anyagfelhasználás bizonylaton feltüntetett adatok 

alapján a számítógépes program segítségével történik. Az anyagok átvételét az 

élelmezésvezető, illetve a főszakács, átadását pedig a főszakács hellyetese 

igazolja aláírásával az igénylő lapon.  

Az élelmezési anyag kiszabásának módosítása miatt a pótlólagosan szükséges 

élelmezési anyagok kivételezése a Napi anyag felhasználási nyomtatványon 

történik.  

 24 



A kivételezések, pótkivételezések és visszavételezések mennyiségét a 

bizonylatok alapján naponta kell feljegyezni és lekönyvelni a számítógépes 

program segítségével.  

A felhasznált mennyiségek értéke tényleges beszerzési áron kerül rögzítésre.  

Az élelmezési normák betartásának ellenőrizhetősége céljából élelmezési 

normák szerint  (tízórai, ebéd, uzsonna) külön-külön legalább ellátotti -  

alkalmazotti  részletezésben kell a Napi anyag felhasználási bizonylatot 

kiállítani.  

A felhasznált élelmezési anyagok értékét a program összesíti és számolja a 

napi- havi normától való eltérést. 

Az élelmezési norma betartását és ehhez kapcsolódóan a normától való eltérés 

összegeit az élelmezési norma szerint felhasználható összeg és a havi anyag 

felhasználás értéke alapján havonta kell megállapítani. 

A raktári készleteket a Leltárkészítési és leltározási szabályzatban foglaltak 

szerint szükséges leltározni. A különbözeteket – hiányt, többletet- a 

költségvetési szervek mérlegkészítési kötelezettségére és leltározására 

vonatkozó rendelkezésekben foglaltak szerint kell rendezni.  

A főkönyvi könyvelés részére havonta le kell adni az étkezők létszámát (ÁFA 

bevalláshoz), legalább negyedévente a raktárkészlet záró értékét.  

 

9. Az étkeztetési tevékenység belső ellenőrzése 

 

A  belső ellenőrzés szervezete 
 

Az élelmezési tevékenység belső ellenőrzése szerves részét képezi az 

Önkormányzat komplex belső ellenőrzési tevékenységének.  

Az élelmezési tevékenység belső ellenőrzésére alkalmazható módszerek: 

- Vezetői ellenőrzés 

- A munka  folyamatába épített belső ellenőrzés. 
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Az élelmezés ellenőrzésének részletes feladatait minden évben az 

Önkormányzat belső ellenőrzési ütemtervében kell rögzíteni a felelősök és a 

határidő megnevezésével. 

 

Az étkeztetés ellenőrzésének részletes szempontjai 

- A heti étrend kialakításának, változatosságának ellenőrzése, 

- Az élelmezési anyagok beszerzésének ellenőrzése. 

- Az anyagok kiadásának és felhasználásának ellenőrzése. 

- Az elszámolások, valamint a bizonylatolás rendjének ellenőrzése. 

- Az elkészült ételek minőségi vizsgálata. 

- Tálalás, adagolás vizsgálata. 

- A konyha kapacitás kihasználásának vizsgálata. 

- Az ételek felhasználásának, a maradékok hasznosításának 

ellenőrzése. 

- Az élelmiszerraktár ellenőrzése. 

- A térítési díjak megállapításának és beszedésének ellenőrzése. 

- A térítési díj megállapítása céljából az étkezők által benyújtott 

„nyilatkozatok”  tartalmi  felülvizsgálata.        

            

Az elvégzett belső ellenőrzésekről minden esetben feljegyzést kell 

készíteni. Felelős a belső ellenőrzési ütemtervben megjelölt személy. 

Az élelmezésvezető köteles figyelemmel kísérni a belső ellenőrzés 

tapasztalatait és saját hatáskörben köteles intézkedni a hiányosságok 

felszámolása, illetőleg megelőzése érdekében. 

10.      Vegyes rendelkezések 
 

Az élelmezési részleg a konyha dolgozói kötelesek a konyha 

üzemeltetésére vonatkozó Tisztiorvosi Szolgálat előírásait betartani. 
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A konyha vezetője más intézmény vezetőjétől utasítást nem fogadhat el. 

Kizárólag munkáltatója, az egyéb munkáltatói jogkörök gyakorlója 

instrukciói alapján köteles elvégezni mindennapi feladatait. 

Az étkezési részleg, konyha különböző helyiségeit rendezvények 

megtartása céljából az intézmény dolgozói, tanulói rendelkezésére lehet 

bocsátani a Képviselő-testület (polgármester) engedélyezésével.  Más 

intézmény nem étkezési célú használatát kizárólag a  Polgármester 

engedélyezheti. 

Amennyiben ételfertőzés, vagy mérgezés alapos gyanúja feltételezhető, az 

intézmény vezetője haladéktalanul köteles értesíteni a területileg illetékes 

ÁNTSZ szervezetet. 

Ezen Élelmezési Szabályzat  2016. ............... -én lép hatályba, és 

visszavonásig érvényes. 

 

 

 

 

....Ópályi......................... 2016. év  .....hó .....nap 

 

 

 

 

 

............................................. 

            polgármester 
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Függelék 1. sz. melléklet 

 

 

 

 

Az élelmezéssel kapcsolatos és használandó 

bizonylatok és használandó programok jegyzéke 

 

 

Sor-

szám 

A bizonylat megnevezése A bizonylat  

szabvány száma 

1. Napi anyagfelhasználás 85-33 532 NYNYM 

2. Értékforgalmi gyűjtő Repeta WIN program 

3. Raktár készlet értéke Repeta WIN program 

4. Felvásárlási jegy  

5. Étkezők nyilvántartása B.Sz.Ny. 318-203 Menza 

program 

6. Készpénzfizetési számla B.Sz.Ny. 13.373 

7. Nyilatkozat (térítési díjkedvezmény igénylése 

céljából) 

belső bizonylat 

8. Összesítő jelentés saját szerkesztésű 

bizonylat 

9. Élelmezési normák eltérésének kimutatása Repeta WIN program 

10. Heti Étlap Saját szerkesztésű  
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Függelék 2. számú melléklet 

 

 

 

 

 

Az élelmezéssel kapcsolatos hatályos  

jogszabályok jegyzéke 

 

 

 

 

- A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény 

- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló, többször 

módosított 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet 

- A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. III. 

törvény  

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

- Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet.  

-  Önkormányzat rendeletei, határozatai.  
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Függelék 3. számú melléklet 

 

 

N Y I L A T K O Z A T   x 

 

Alulírott, ............................................................................................... 

szem. szám: .........................  lakcím: ................................................. 

............................................... díjfizetésre kötelezett, díjvisszafizetési kötelezettségem 

tudatában kijelentem, hogy háztartásomban illetve intézményben elhelyezett eltartottak 

száma: 

 

   16 éven aluli kiskorú   ................. fő 

 

   25 évesnél fiatalabb valamely 

   oktatási intézmény nappali ta- 

   gozatán tanuló    ................. fő 

 

  + 16 éven felüli súlyosan 

   fogyatékos személy   ................. fő 

         

   Összesen:     ................. fő 

 

 

x Csak a 3. (3) bekezdés c./ pontjában megjelölt fizetésre kötelezetteknek kell 

benyújtani ezen tartalommal. 

 

+ Súlyosan fogyatékosnak azt a személyt kell tekinteni, aki a magánszemélyek 

jövedelemadójáról szóló törvény alapján adó-alap csökkentő kedvezményre 

jogosult. 

 

 

 

Dátum: 201... ...................... ...... 

 

 

................................... 
                aláírás 
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Függelék 4. számú melléklet 
 

J E L E N T É S 
20…..  ........................... hóról 

 

........................................................ 

 intézmény neve 

Megnevezés Tárgyhó Év elejétől tárgyhó 

végéig 

   I. - Gondozottak élelmezési napjainak száma   

      - Alkalmazottak élelmezési napjainak száma   

      - Vendég és egyéb élelmezési napok   

        Élelmezési napok száma összesen:   

  II.  - Gondozottaktól beszedett térítési díj összesen:   

       - Alkalmazottaktól és vendégektől beszedett térítési díj 

össz. ft. 

  

         Beszedett térítési díj összesen:   

 III.  - Térítési díj túlfizetés gondozottak után   

       - Térítési díj túlfizetés alkalmazottak után   

       - Térítési díj hátralék gondozottak után   

       - Térítési díj hátralék alkalmazottak után   

IV.  -  Norma szerinti felhasználható élelmiszer 

anyagérték 

  

      - Ténylegesen felhasznált élelmiszer anyagérték   

      - Eltérés a normától + -   

      - Kiselejtezett, leírt élelmiszer anyagérték   

V.  - Értékforgalmi gyűjtő szerinti   

bevétel     

kiadás   

készlet   

     - Készletnyilvántartó  lapok szerinti   

bevétel     

kiadás   

készlet   

 

 

Kelt: 201.... ........................ ... 

..................................... 

                    kitöltötte 
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