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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tárgy:  Javaslat a Kalász Suli konyha álláshely számának felülvizsgálatára  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
2013. január 1. napjától, az általános iskolák állami fenntartásba vételének 
időpontjától a közétkeztetés és annak szervezése, lebonyolítása, az iskolai konyhák 
fenntartása és működtetése az önkormányzat kötelező feladata maradt.  
 
Az  önkormányzat hatályos 2013. évi költségvetési rendelete alapján a Kalász Suli 
konyha-ebédlő (Budai út 52.) engedélyezett álláshelyének száma 2 fő.  
Ez a két alkalmazott látja el 8-8 órás (teljes) munkaidőben az iskolába járó és étkezést 
igénylő gyermekek és pedagógusok  - igény szerint tízórai, ebéd, uzsonna - ellátását, 
a konyha és ebédlő tisztántartását.  
Az iskolaigazgató által 2013. augusztus 26-án benyújtott kérelem szerint egyre 
megerőltetőbb feladat ez számukra, ezért a konyhai személyzet létszámának és 
álláshelyének emelését, további 1 fő 4 órás (részmunkaidős) konyhás foglalkoztatását 
kéri, az ebédeltetés idejére (11-15 óráig). 
 
A Szentistvántelepi Általános Iskola konyhájában az engedélyezett álláshelyek száma 
szintén 2, azzal a különbséggel, hogy ebben az intézményben 1 fő 8 órás (teljes) és 
két 4-4 órás (részmunkaidő) alkalmazott végzi el a konyhai munkát, a másik iskolával 
hasonló létszámú gyermek étkeztetését. 
 
A kapott információk alapján az elmúlt tanévben mindkét iskolában 270-280 fő volt 
az étkező gyermekek átlaglétszáma.  
A Kalász Suliban a 2013. augusztus 26-27-ei ebédbefizetés során a 2013/2014-es 
tanévre 283 gyermek kért/fizetett ebédet, ebből 143 fő tízórait és uzsonnát is. 
 
Megvizsgálva a kérelem körülményeit és az önkormányzat pénzügyi 
lehetőségeit, a jelen gazdasági helyzet sajnos nem teszi lehetővé a Kalász Suli 
konyha álláshelyének bővítését, pénzügyi forrás és fedezet az álláshely 
bővítésére jelenleg nem áll rendelkezésre. 
 
A felmerült probléma egyik lehetséges megoldása lehet - a konyhai dolgozói létszám 
(nem álláshely!) növelése a másik iskola példájára -, a foglalkoztatás idejének 
módosítása, azaz az egyik, teljes munkaidős munkakör 2*4 órás, részmunkaidős 
foglalkoztatássá alakítása, amellyel az ebédeltetés nehézségei megoldhatóak 
lehetnének. Ebben az esetben a Kalász Suliban 1 teljes munkaidőben (8 órás) és 2 
részmunkaidőben (4-4 órás) foglalkoztatott konyhai személyzet látná el a konyhai 
feladatokat.  
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Ez a megoldás többletforrást nem igényel, viszont az egyik konyhai dolgozó részére 
hátrányt jelent, hiszen munkaideje és ezzel együtt munkabére is felére csökkenne, 
amelyet egyik konyhai dolgozó sem tud vállalni. 
 
A másik lehetséges megoldás a közmunka program segítségével 2013. november 
hónaptól lehetőség nyílhat egy közmunkás foglalkoztatására, aki az iskola konyhai 
feladatok ellátásában segíthetne 11-15 óra között. Viszont erre vonatkozóan csak 
2013. októberében, az új közmunka program indításakor lesz bővebb információnk.  
 
A harmadik lehetséges megoldás lehetne, ha az iskola a fenntartó Tankerülettel 
egyeztetve munkaerő átcsoportosítást kezdeményezne, az egy technikai (takarítói) 
munkakört megosztaná a másik iskola példáján. 
Azaz az egyik konyhás 4 órában végezne konyhai feladatokat (önkorm.fenntart.) és 4 
órában iskolai takarító munkát (KLIK fenntart.), míg az egyik takarítónő munkakörét 
hasonlóan osztaná meg. Ehhez azonban a munkavállalók beleegyezése és a 
Tankerület engedélye elengedhetetlenül szükséges. Ez a megoldás pénzügyi forrást 
nem igényel, álláshelyek száma változatlan marad. 
 
Fentiek alapján a három lehetőség közül a munkavállalók és az önkormányzat 
érdekeit figyelembe véve az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

 
Határozati javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kalász Suli konyhai 
álláshelyének (2 fő) növelése érdekében, az önkormányzat jelen pénzügyi mutatóinak 
ismeretében további helyzetelemzést tart szükségesnek.  
A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy vizsgálja meg az egyik 8 
órás takarítói munkakör átalakításának, részmunkaidős megosztásának lehetőségét.  
Az önkormányzat megvizsgálja annak lehetőségét, hogy egy fő közfoglalkoztatottat 
alkalmazzon a Kalász Suli konyhai feladatainak ellátására a 2013 őszén induló 
közmunka program keretén belül, illetve felméri, hogy 1 fő - teljes munkaidőben - 
foglalkoztatott konyhai munkakör 2*4 órás megosztása hatékonyabbá teszi-e a 
munkavégzést és áttekinti annak munkajogi körülményeit. 
A Képviselő-testület a fenti vizsgálatok ismeretében és függvényében dönt.  
 
Határidő: 2013. november 
Felelős:  polgármester, intézményvezető  
 
Budakalász, 2013. augusztus 28. 
 

Rogán László 
  Polgármester 
 


