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ELŐTERJESZTÉS
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. április 26. napján tartandó ülésére
Tárgy: Városi Konyha működtetése
Az előterjesztést készítette: Tóth Zoltán igazgatási osztályvezető
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Tárgyalta:PVÜB, HB
Tanácskozási joggal meghívott:
Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Törvényességi szempontból jóváhagyta:
Dr. Markó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Városi konyha felújításának megtervezése előtt megkerestük a Somogy
Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát,
hogy szakvéleményével tájékoztassa Önkormányzatunkat arról, hogy
milyen előírások alapján lehet megkezdeni a Város konyha felújítását.
A szakvéleményt mellékelem az előterjesztéshez.
2016. április 29 napján Pór Péter városi főépítész és Miseta Péter szakács
megtekintette a városi konyhát, hogy az előbb említett szakvélemény
alapján milyen építészeti, eszköz felújításokat és beszerzéseket kell
végrehajtani ahhoz, hogy a konyha 2016. szeptemberében működőképes
lehessen.
Az épület földszintjén található a 320 m2-es konyha, melynek teljes körű
belső felújítása(gépészet, elektromos vezetékek, belső nyílászárók,
burkolatok stb.) 30-35 millió forintra becsülhető.
Ez nyilván pályázati támogatással lenne megvalósítható, amire a
közeljövőben van reális esély.
Jelenleg olyan mértékű felújítás célszerű, ami minimálisan megfelel az
előírásoknak, hogy főzés újra működhessen.
A helyszíni bejáráson megállapított főbb feladatok:
1. A sérült, hiányzó vagy felpúposodó csempe ill. padlóburkolatokat
helyi szinten javítani kell, nem törekedve nagyobb felületek
felújítására
2. A rozsdás padlóösszefolyókat cserélni kell.
3. A teljes belsőben szükséges a falfestés elvégzése, különösen a
főzőkonyha helyiségében.
4. A rozsdás radiátorokat csiszolás után fehérre kell mázolni.
5. A belső ajtókat a kopott részeken fehérre kell mázolni.
6. Ki kell alakítani egy mosléktároló és edénymosó helyiséget a keleti
gazdasági bejárat mellett lévő lépcső alatt. Itt a meglévő elektromos
szekrényt át kell helyezni és hideg-meleg vizes mosóhelyet kell
kialakítani. A falat, padlót burkolni kell.
7. A főzőkonyha helyiségben a mennyezeti lámpaburákat leszerelés
után megtisztítani, zsírtalanítani kell. Szükség esetén a lámpatestek
cserélendők.
8. Ha a konyhai személyzet nem haladja meg a 10 főt, akkor – költség
kímélés miatt - célszerű ideiglenesen lezárni az egyik személyzeti
öltözőt, mivel egynemű öltöző is elfogadható.
A munkák becsült költsége 2,5 millió +áfa.

Balatonboglár,2016. május 12.
Mészáros Miklós
polgármester

