
 

PS ÁMK Cserkeszőlő Közétkeztetési Konyha 

5465 Cserkeszőlő, Szinyei Merse Pál u. 1/A 

 

HÁZIRENDJE 
 

 

A házirend területi hatálya: 

A házirend előírásait az intézmény területén alkalmazni kell.  

 

A házirend célja: 

 

Az intézmény zavartalan működésének,  a szolgáltatás zavartalan igénybevételének biztosítása. 

  

 

Az intézmény nyitvatartási rendje:  

 

A Közétkeztetési Konyha - hétfőtől péntekig – a munkaszüneti napok kivételével:  

5.40 – 14.00 óráig tart nyitva.  

 

Az Közétkeztetési Konyha szolgáltatásai  

- helyben történő étkeztetés: iskolai és óvoda esetében napi 3-szori (tízórai, ebéd, uzsonna), bölcsődei 

ellátásnál napi 4-szeri étkeztetés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna); 

- saját dolgozói étkeztetés; 

- szükség esetén szociális étkeztetés. 

 

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások köre - feladata  

 

- Iskolai étkeztetés: a közoktatási intézménnyel - adott tanévre vonatkozóan – előre leegyeztetett 

időpontban – az iskolai létszámot tekintve több csoportban, tanári felügyelet mellett a konyha 

ebédlőhelyiségében történik.   

- Óvodai étkeztetés: a közoktatási intézménnyel - adott oktatási és nevelési évre vonatkozóan – 

előre leegyeztetett időpontban – az óvodai létszámot tekintve több csoportban, óvónői felügyelet 

mellett az Óvoda csoportszobáiban történik.   

- Bölcsődei étkeztetés: a közoktatási intézménnyel - adott nevelési évre vonatkozóan – előre 

leegyeztetett időpontban – a bölcsődei létszámot tekintve gondozónői felügyelet mellett a 

Bölcsőde csoportszobájában történik. 

 

A fogyasztásra alkalmas készételt, az erre a célra rendszeresített speciális edényben az ételosztók, 

daduskák szállítják az intézmény megfelelő épületeibe. 

 

- Munkahelyi étkeztetés: az arra kijelölt helyen, külön asztalnál helyben, valamint ételhordós 

elszállítással történik.  

- Szociális étkeztetés  

- az étel elvitelének lehetővé tételével (ételhordót és a szállítást a szolgáltatást igénybe 

vevő biztosítja)  

- a lakásra szállítással (a szolgáltatást igénybe vevőnek 2 db ételhordót kell biztosítania) 

A kiszállított étel az Közétkeztetési Konyhánál kerül kiadagolásra, melyet a 

közreműködő tanyagondnokok szállítanak a jogosultaknak. 

 

A helyiségek berendezéseinek használati rendje, a konyhán való tartózkodásra vonatkozó 

szabályok 

A konyha teljes területén tartózkodó személy köteles: 

- a közösségi tulajdont védeni; 

- a berendezéseket rendeltetésszerűen használni; 

- a rendet és tisztaságot megőrizni; 

- a tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni; 

- munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani. 

 



Az intézményre vonatkozó általános magatartási, viselkedési szabályok 

 

A szolgáltatás igénybevevők számára a Házirend betartása kötelező: 

- a szolgáltatás igénybevétele közben – illetve az intézmény egész területén - elvárt a kulturált 

viselkedés. 

- az ebédkiadók csak tisztára mosott ételhordót fogadnak el az étel elvitelére. 

- Iskolai étkeztetés esetén az ebédeltetés szabadszedéssel, illetve ebédosztó adagolásának 

segítségével történik. A megmaradt ételt, vissza kell vinni az ételkiadó pulthoz.  

 

A szolgáltatást igénybevevők az ebédlőt, illetve a hozzájuk kapcsolódó mosdóhelyiséget 

használhatják. Más helyiségbe történő belépésük – a közegészségügyi előírások miatt - nem 

lehetséges. 

 

Cserkeszőlő, 2020.01.07 

 

Szabó Andrea 

Élelmezésvezető 


