A Tolna Megyei Önkormányzat
6/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó
munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/2003. (II. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az 5/2003. (II.
21.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §.
A Rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8.§
Az alkalmazandó nyersanyagnormákat az 1. számú melléklet tartalmazza. A napi
norma részétkezésekre történő bontását és a részétkezések számát az
intézményvezető határozza meg. A norma felosztásánál, felhasználásánál az egyéb
jogszabályban a közétkeztetésre, vendéglátásra vonatkozó ajánlások alapul
vételével kell eljárni.”
2. §
A Rendelet 12.§-ának (1) bekezdésében rögzített szabályozás utolsó mondata
helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„ Az egyéb esetben alkalmazható normákat a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.”
3.§
A Rendelet 14. §-a rendelkezésének számozása 14. § (1) bekezdésre módosul, s
ezzel egyidejűleg az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A Balassa János Kórház sajátos finanszírozása miatt az étkeztetésének
megszervezésénél az egyéb ágazati jogszabályban rögzítettek az irányadók, illetve
az intézmény a nyersanyagnormát saját hatáskörben állapítja meg.”
4. §
A Rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Ha az alkalmazott az étkeztetéshez nyújtott munkáltatói hozzájárulást
természetben veszi igénybe, akkor maximum a 18. § (5) bekezdésében rögzített
összeg erejéig jogosult ennek terhére az étkezés igénybe vételére. „
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5. §
A Rendelet 18. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) A természetben, illetve étkezési utalvány formájában nyújtott étkezési
hozzájárulás havi összege a 6.000 Ft/hó/fő összeget nem haladhatja meg.”
6.§.
A Rendelet 1.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.
7. §
E rendelet 2008. március 1-jén lép hatályba.
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Záradék:
A rendelet 2008. február hónap 15. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2008. február hónap 15. nap.
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Melléklet a ../2008. (II. 15.) önk. rendelethez
1. számú melléklet

MEGNEVEZÉS

Élelmezési norma összege

Gyermekétkeztetés
(Ft)
1. Fogyatékosok otthona, pszichiátriai betegek otthona,
rehabilitációs intézmény, időskorúak otthona
2. Gyógypedagógiai óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna)
3. Középiskolai menza (ebéd)
4. Középiskolai diákotthon
5. Gyermekotthoni ellátás
6. Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény
7. Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény

302
300
600
516
576

Egyéb
étkeztetés
(Ft)

500
252
250
500
480
430
480

