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INTÉZKEDÉSE
a veszélyhelyzet alatt szolgálatteljesítést végző állomány étkeztetéséről
Pomáz, 2020. április 25.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 15-16.§ meghatározott feladatkörömben eljárva a SARS-CoV-2
vírus („koronavírus”) által okozott COVID-19 megbetegedések okán kialakult nemzetközi
járványügyi helyzetre, valamint a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel
az alábbiak szerint intézkedem:
1. A veszélyhelyzet alatt, 4 óra munkavégzést, vagy szolgálatellátást meghaladó időre, az
önkormányzat által berendelt állomány (továbbiakban szolgálatban lévő állomány)
étkeztetését az alábbiak szerint biztosítom:
a. A tűzoltóság híradó-ügyeletén elhelyezünk hitelesített és sorszámozott étkezési
jegyeket, amelyet a szolgálat felvételekor a tűzoltóság híradó-ügyeletes ad ki a
szolgálatot ellátó állománynak névre szólóan. A jegyek kiadási dátumát, a
szolgálatot ellátó (továbbiakban: szolgálatot ellátó) nevét és a jegy sorszámát a 2.
mellékletben szereplő táblázatban rögzíti. Az átadás tényét az átvevő aláírásával
ismeri el. Egy étkezési jegy egy személy egyszeri étkezésére szolgál (étel+üdítő
ital fogyasztásra)
b. Az étkezés csak az étkezési jegyen, vagy az Intézkedés 1. mellékletében szereplő
étkezési helyen, az étkezési hely szabályainak betartásával váltható be.
c. Az étkezési jegy két részből áll. Az első rész az önkormányzat által hitelesített és
bélyegzett az elszámolásra, az alsó része (ugyanazzal a sorszámmal) a kontrollra
szolgál. A kiválasztott étel és ital elfogyasztása után a szolgálatot ellátó a jegy
mindkét példányát átadja a kiszolgálónak, aki a jegy hitelességét köteles
ellenőrizni (felső példány hitelesítettsége), majd mindkét példányra rávezeti az
elfogyasztott étel és ital árát egyösszegben, összesítve (bruttó), valamint az aznapi
dátumot, továbbá a szolgálat ellátó állományjelölést bekarikázza (Re=rendész,
PÖ= Polgárőr, Tü= Tűzoltó, Ön= Önkormányzati dolgozó, Eü= Egészségügyi
dolgozó.) A jegy alsó példányát aláírja a felső példányt a szolgálatot ellátó írja alá,
aki a fogyasztás tényét és az árat elismeri. A jegy felső, hitelesített példányát az
étkezési hely teszi el, az alsó példányt a szolgálatteljesítő a jegy szétválasztása
után.
d.

A szolgálatot ellátó a fel nem használt étkezési jegyeket, vagy a kontroll étkezési
jegyeket minden szolgálatellátás végén a tűzoltóság híradó-ügyeletére ad le, az
ügyeletes az átvételt aláírásával igazolja.

e. Az étkezési hely az összegyűjtött felsőpéldányokat az intézkedés hatálytalanítása
1

után 8 napon belül, vagy havonta, vagy 100 ezer forintot meghaladó összeg
esetében jogosult leszámlázni Pomáz Város Önkormányzata (2013 Pomáz,
Kossuth Lajos u. 23-25. Adószám: 15731058-2-13) részére, amelyet az
Önkormányzat 15 napon belül a K&H Banknál vezetett 10403057-5048545657481008 számláról átutalással teljesít. A számlához az eredeti étkezési jegyeket
csatolni kell.
2.

Az étkezési jegy felhasználható az étkezési helyen történő étkezésre, étel átvételre, vagy
kiszállítás esetén is.

3.

A jelen utasítást a hatálya alá tartozó valamennyi szervezet és vállalkozás, valamint
csoport részére megküldött körlevélben hirdetem ki és Pomáz Város informatikai
rendszerében teszem közzé és elérhetővé.

4.

Jelen intézkedésem 2020. április 25. 11:00 órától hatályos.

A rendkívüli helyzetre való tekintettel számítunk valamennyi szervezet együttműködésére.

Leidinger István
polgármester
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Étkezési helyek:
ReGe GYROS 2013. Pomáz, József Attila u. 28.
Stefáno Pizzéria 2013. Pomáz, Hősök tere 7.

3

2. melléklet Pomáz Város Helyi Védelmi Bizottság Elnökének 9/2020. sz.
Intézkedéséhez

4

