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Jánkmajtis község Önkormányzata „Gondozási Központ konyhájának 
fejlesztése Jánkmajtison” VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 számú projekt 

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító 
Hatósága, mint Támogató által 2017.02.16. napján meghirdetett, Helyi 
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 
fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás alapján, Jánkmajtis 
Község Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2017.10.02 16:04:51 időpontban 
1896880309 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be. 
 
A projekt címe: Gondozási Központ konyhájának fejlesztése Jánkmajtison 
A projekt elszámolható költségei összesen: 18.260.176,- Ft 
A támogatás összege: 17.347.155,- Ft 
Támogatás intenzitása: 95% 
 
Projekt rövid összefoglalója: Az épületrész felújítása már hosszú idő óta nem 
történt meg, így a működésben és mindennapi használatban több szerkezeti 
egységgel probléma volt. A meglévő burkolatok (fali és padló) töredezettek és 
hiányosak voltak, mely balesetveszélyes javításuk elengedhetetlen. A meglévő 
elektromos és gépészeti hálózatok elavultak, illetve eltömődtek, melyek üzemeltetési 
problémákat okoztak.  
 
A fejlesztés részletes szakmai tartalmának bemutatása: Az épületben 
mindenképpen elvégzendő feladat volt a teljes gépészeti hálózat (víz és csatorna 
rendszer) cseréje, mely során a meglévő aljzatokat a csővezetékek helyén fel kellett 
bontani. A fali burkolatok hiányosak voltak már, a folyamatos karbantartás miatti 
bontások elvégzése következtében valamint a használatból eredő sérülések miatt. A 
felújítás során a burkolatokat és oldalfali vakolatokat el kellett távolítani és új 
oldalfalvakolatokat kellett készíteni, melyek az új fali burkolatokat fogadták. 
Az előírásoknak megfelelően az oldalfalakra lapburkolatot kellett elhelyezni. A 
meglévő épületben a szellőzőrendszer nem működött megfelelően, így friss levegő 
utánpótlást és az elhasználódott levegőt elszívó rendszert fel kellett újítani. A felújítás 
során az épület délnyugati végébe fedett szelektív hulladék gyűjtő helyiség létesült. 



A felújítási munkálatok mellett konyha működéséhez szükséges eszközök is 
beszerzésre kerültek, melyek megkönnyítik mindennapi munkát és alkalmazkodnak a 
környezeti fenntarthatósági szempontokhoz.  
Az épület felújítási munkálatok a komfortérzet mellett a munkakörülmények javítását 
is szolgálják, valamint a balesetvédelmet. A fejlesztés eredményeként megoldottá 
vált a folyamatos, és az előírásoknak megfelelő főzés. 
Az új eszközök beszerzésével javult a főzőkonyha szolgáltatásának minősége, és 
munkakörülményei. 
 
A fejlesztésnek köszönhetően nő a konyha befogadóképessége úgy, hogy több 
ellátottnak tud szolgáltatást nyújtani egy időben, például a megfelelő mennyiségű 
evőeszközök, vagy a nagyobb edényekben használata következtében. A program 
során egy modern főzőkonyha létesült a költséghatékony, fenntartható, biztonságos 
és szabályos üzemeltetés érdekében. A beavatkozásoknak köszönhetően 
hosszútávon biztosítottá válik a főzőkonyha HACCP rendszer követelményeinek 
megfelelő működtetése, ezáltal megőrizhető a kiszolgáló alkalmazottak munkahelye 
és a települési közétkeztetés. 
 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 
További információ a jankmajtisph@freemail.hu e-mail címen kérhető. 
 


