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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. december 10-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Halimba Község Önkormányzata által fenntartott Óvodai főzőkonyhán már évek óta ellátjuk
az ételallergiával küzdő gyermekeket. A 2 fő konyhai szakács már elvégezte a diétás szakács
tanfolyamot, rendelkezik ilyen képzettséggel. Eddig a Népegészségügyi és Tisztifőorvosi
Szolgálat ezt elegendőnek tartotta és nem emelt kifogást, azonban a 37/2014.(IV.30.)EMMI
rendeletértelmében a Személyi feltételekről a következőket írja,
16. § (5) Diétás étrendet és diétás étlapot kizárólag dietetikus szakképesítéssel
rendelkező szakember tervezhet, diétás étlapot pedig ilyen szakember felügyeletével
lehet összeállítani.
Mivel ilyen szakemberrel Önkormányzatunk nem rendelkezik és a szükséges munkaidő keret
sem idokolja, hogy főállású embert alkalmazzunk, ezért javaslom megbízási szerződés alapján
egy fő dietetikus végzettségű személy foglalkoztatását. Több személlyel folytattunk
tárgyalásokat és egy fő Csejtei Éva 8200 Veszprém, Haszkovó u. 16/G. a Magyar Imre
Kórház dolgozója vállalta a feladatot, havonta bruttó 30.000 Ft megbízási díjért, melyet
megbízási szerződés alapján fizetünk. Az iskola és óvoda szorgalmi időszakában vennénk
igénybe munkáját, évente maximum 9 hónapra, adott év január 1-től május 31-ig és
szeptember 1-től december 31-ig. A foglalkoztatás kezdete 2016. január 1-től lenne.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa egy fő élelmezési szakértő
megbízását az óvodai diétás étrend, étlap tervezéséhez és összeállításához. Javaslom a
Tisztelt Képviselő - testületnek, hogy Csejtei Éva 8200 Veszprém, Haszkovó u. 26/G.
Magyar Imre Kórház dolgozóját alkalmazza.

Határozati javaslat

Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbízza Csejtei Éva 8200 Veszprém, Haszkovó u. 26/G.
szám alatti lakost az EMMI rendelet alapján, az Óvodai
konyhában ellátandó élelmezési szakértői feladatok
ellátására.
A foglalkoztatás kezdete 2016. január 1-je, megbízási
szerződés alapján bruttó 30.000,- Forint megbízási díjért.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy
gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Halimba, 2015. december 4.

Tóbel János
polgármester

