BESZÁMOLÓ
a Nagypeterd, Kossuth L. u 47. szám 172. hrsz. alatt lévő konyha
felújításáról és eszközbeszerzéséről
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
pályázatot hirdetett a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény 3. melléklet II. 7. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatásra,
melyre Nagypeterd Község Önkormányzata a konyha és a kisegítő helyiségek felújítására,
valamint eszközök beszerzésére pályázatot nyújtott be 2016 júniusában. Az igényelt
támogatás összege az építési beruházás esetén 11.692.749,- forint, az eszközbeszerzés esetén
9.604.657,- forint volt 1.120.916,- forint önerő vállalása mellett.
A vállalt önerő az ingatlantulajdonos önkormányzatok között az alábbiak szerint oszlott meg:
Botykapeterd Község Önkormányzata
232.035,- Ft
Nagypeterd Község Önkormányzata:
518.748,- Ft
Nagyváty Község Önkormányzata:
227.828,- Ft
Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata:
142.305,- Ft
A benyújtott pályázat az alábbi építési felújítási munkákat tartalmazta:
 A konyha helyiségének és kiszolgáló helyiségeinek aljzatburkolat cseréjét.
 Konyhán belül kiszolgáló rész kialakítása belső új falazat építésével.
 Pultrendszer beépítéséhez nyílások kialakítása.
 Gépészeti csövek szükség szerinti cseréje, azok eltakarási munkái.
 Villamosság szükséges átépítése.
 Nyílászárók cseréje (elhúzható bejárati ajtó, a közlekedőre nyíló bejárati ajtó, iroda
ablak, az étkező és a tálaló közötti ajtó és kiszolgáló ablakok, a konyha és a tálaló
közötti ajtó, a tálaló és a fehérmosogató közötti ablak)
 Légtechnika cseréje.
 Helyiségek festése.
A pályázatba több mint 50 db gép, eszköz, bútor beszerzése, cseréje került betervezésre.
A támogatási igény pozitív elbírálásban részesült, az önkormányzat a teljes igényt megkapta,
azaz 21.297.406,- forint összegű támogatásban részesült.
Az építési felújítási munkálatok – az előkészítő munkálatokat követően - 2017. július 10-én
indultak meg.
A jogszabályi előírások és a szabványok betartása miatt szükség volt az építési munkák
átcsoportosítására, ezért a felújítás a benyújtott pályázathoz képest az alábbi módosításokkal
valósult meg:
- a tervezetthez képest a konyhai részen és közvetlenül az azt kiszolgáló helyiségekben
(zöldségelőkészítő, húselőkészítő, fehérmosogató, feketemosogató) került sor a
burkolatok (a padozat és a csempe) cseréjére.
- a tervezetthez képest több nyílászáró került beépítésre: közvetlen konyha bejárati ajtó,
a konyha és a kiszolgáló helyiség közötti ablak.
A pályázat keretében az alábbi gépek, eszközök, bútorok kerültek beszerzésre:
Zöldségelőkészítő:
egyetemes konyhagép
passzírozó, szeletelő, kockázó, reszelő segédgép

1 db
1 db
1

mákőrlő segédgép
rozsdamentes gördíthető állvány
burgonyakoptató gép
ipari mosogató 2 db medencével
fali polc
munkaasztal
rozsdamentes tartózsámoly
fali szekrény
raktári hiteles mérleg
Közlekedő:
állványmodul
Hús előkészítő:
ipari mosogató 2 db medencével
fali polc
húsdaráló
Szárazáru raktár:
állványmodul
Szárazáru raktár II.:
állványmodul
tárolószekrény
Takarítószer raktár:
állványmodul
Öltöző:
öltözőszekrény
öltözőpad
fali kézmosó beépített térkapcsolóval
rozsdamentes falikút
Éthordó tálaló:
munkaasztal
fali polc
Konyha:
munkaasztal
dagasztógép
elektromos ételfőző üst
elektromos tűzhely
tartózsámoly
faliszekrény
Tálaló:
tálca, evőeszköz és kenyértartó
elektromos vízfürdős melegen tartó
kerékszett
rozsdamentes edény
rozsdamentes fedő
nyitott tárolóasztal
állványmodul
Fogyasztói edény mosogató:
ipari mosogató
fali polc
tányér és pohárcsepegtető kocsi
munkaasztal hulladékledobó nyílással
Üzemi edény mosogató:
állványmodul
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A konyha felújítási munkái, a berendezések beüzemelése a tervezett tanítási időre elkészült,
és azóta a főzés egy új rendszerben zökkenőmentesen folyik.
A konyha a jelenlegi kialakításával teljes mértékben megfelel a működéshez szükséges
feltételeknek, jogszabályi előírásoknak, a hosszú távú működésének biztosításához
elengedhetetlen volt a felújítási munkák elvégzése és az eszközök beszerzése.
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