A helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért –
iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán
(TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002)
Tata Város Önkormányzata a 316/2016. (IX.7.) Tata Kt. határozata alapján a Terület és
Településfejlesztési Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be „Helyi alapanyagokra
épülő minőségi közétkeztetésért – iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán” címmel.
A TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 jelű pályázatot 2017.08.08. napon kelt támogatási döntés
alapján támogatásra érdemesnek ítélték.
A projekt időtartama:
Kezdőnapja:
Fizikai befejezésének tervezett napja:

2017.10.01.
2019.12.24.

A projekt finanszírozása:
Támogatási intenzitás:
Elszámolható költségek:
Támogatás:

100%
180.227.130,- Ft
180.227.130,- Ft

Támogatási szerződés aláírása:

2017. szeptember 26.

A projekt célja:
Jelen projekt keretében Tata Város Önkormányzatának célja a lakosság körében ismertté, a
közvetlen célcsoport számára elfogadottá és kívánatossá, valamint a közvetett
kedvezményezettek számára üzleti (beszállítói) szempontból vonzóvá tenni a helyi általános
iskolai közétkeztetés rendszerének átalakítását, újjászervezését.
A projekt tartalma:
• 1500-2000 fő számára étkezés biztosítása
• új konyhatechnológiai eszközök beszerzése
• 1 új főző- és 3 tálalókonyha kialakítása történik meg

♦

Kőkúti Általános Iskola főzőkonyhája

Az átalakítás sem alaprajzi bővítést, sem tartószerkezeti átalakítást nem igényel. A meglévő
helyiségcsoportok részben kerülnek módosításra néhány válaszfal bontásával. Az új helyiség
leválasztások a konyhatechnológia igényeinek megfelelően kerülnek kialakításra. A belső
építészeti átalakítások során könnyűszerkezetes válaszfalak épülnek.
A korszerűsítést követően a főzőkonyha tervezett adagszáma 1500-2000.
A konyha technológia kiszolgálása érdekében a terület teljes gépészeti rendszere elbontásra
kerül, és új, korszerű gépészeti rendszerek kerülnek kialakításra.

♦

Vaszary János Általános Iskola tálalókonyhája

Tervezett állapot a városi iskola konyhák új koncepciója alapján a Vaszary iskolában a
felújítás-átalakítás során a tálalókonyha technológiai tere a régi főzőkonyha traktusában kap
helyet, és az előkészítő helyiségcsoport (zöldség-előkészítő, fekete mosogató, szárazáruraktár, közlekedő) tere felszabadul. Ez lehetőséget ad arra, hogy a jelenleg egyetlen kis
helyiségben szűkösen és rendkívül szoros időbeosztásban lefolytatott ebédeltetés az iskola
tanulói számára javuljon, és a felszabaduló térben az alsós kisgyermekeknek önálló, a
korosztályuknak megfelelő étkeztetési feltételek legyenek kialakítva.

♦

Jázmin utcai tagintézmény tálalókonyhája

A tálalókonyha a meglévő iskolaépület földszinti épületrészében működik. A jelenlegi tálaló
konyha átalakításra kerül és a jelenlegi konyhatechnológia is teljes mértékben megújításra
kerül.
A felújítás a meglévő konyha területén történik, sem alaprajzi bővítést, sem tartószerkezeti
átalakítást nem igényel. A meglévő helyiségcsoportok megmaradnak.

♦

Fazekas utcai tagintézmény tálalókonyhája

A meglévő tálaló konyha infrastrukturális átalakítására nincs szükség, de új, korszerű
konyhatechnológiai eszközökkel kell felszerelni. Elsősorban mosogatók, mosogatógép,
munkaasztalok, tároló szekrények, hűtő beszerzése szükséges.

