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BESZÁMOLÓ
a Városi Konyha eddigi működéséről
2017. január 1-jétől a konyha telephelyként a Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda
és Bölcsődéhez tartozik.
Az, hogy újra lesz főzés a gyermekétkeztetés megoldásaként az Árpád utcai
épületben már régóta tudott volt, így az épületben már folyamatosan folytak az
előkészületek az IMI irányításával.
November vége, december eleje körül derült ki, hogy a működés a jelen módon
fog történni.
Ekkor az előkészületekbe már bekapcsolódtam, hiszen a változás rengeteg
dokumentációval is járt, amely érintette az óvodai dokumentumokat is. Alapító
Okirat, szerződések megkötése, aláírása, engedélyek beszerzése, munka- és
tűzvédelmi oktatás megszervezése a januári kezdés előtt. A decemberi
időszakban igyekeztem együttműködni a hivatal és az IMI dolgozóival, hogy az
évkezdés megfelelően történjen.
Az átköltözésre kevés idő volt, hiszen a kollégiumban még december 21-én is
volt főzés, és addig nem lehetett átpakolni az új helyre. A konyha dolgozói a 2
ünnep között is dolgoztak, pakoltak, takarítottak, rendezkedtek, hogy minden
sikeresen kezdődjön, bár tudtuk, hogy üzemelés közben derülnek ki az esetleges
hibák.
A főzés folyamatosan ment, a háttérben a felmerülő hibák megoldása nem
befolyásolta, a munkát, így mindenki megkapta a megfelelő ellátást.
A karbantartónak még hetekig volt dolga, szerelvényezett, fúrt, csapot-, zárat
cserélt, villanyt szerelt, még most sem unatkozik. Ő jelezte, hogy a kazán
folyamatosan megy, a szivattyúk nem állnak le, a hőmérsékletet nem lehet
szabályozni, stb. A helyzetet megoldottuk, az eredmény a gázfogyasztás
csökkenésén látszik.
Az első időben a gázzsámolyok kitisztítása, szerelése, beüzemelése is
megtörtént.
A gépek üzemeléséhez villanyszerelési munkákra is szükség volt.
Tapasztaltunk beázást, ez még nem megoldott.
A felmerülő problémákra az élelmezés vezetővel közösen kerestük a
megoldásokat.
A konyhán a főzést a bölcsődések számára elkülönítve biztosítjuk, és az
érzékenyekre is külön főzünk. Jelenleg 12 bölcsődés 120 óvodás és 230 iskolás
20 kollégista részére biztosítjuk az étkeztetést május 1-je óta az
nyersanyagnorma szerint.
A gyerekek az egészséges táplálkozás érdekében megfelelő mennyiségű és
minőségű ételt kapnak. Folyamatosan figyelünk a visszajelzésekre és annak
megfelelően a lehetőségek keretei között változtatunk.
A kapacitás kihasználása érdekében vállalunk rendezvények lebonyolítását is.
A Városi Konyha 2017-es költségvetés tervezése nem volt könnyű feladat,
egyrészt mert számomra teljesen új terület, és az előző éveben nem ilyen
formában működött, tehát nem volt mihez viszonyítani. Bizonyos kiadásokkal
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nem voltam tisztában pl. 2016-ról elmaradt kifizetetlen számlák, étellift
üzemeltetés, textíliák mosatása. Ez utóbbit nagyon soknak és felesleges
kiadásnak tartom, ezért viaszkosvászon terítőket vásároltam, úgy ítélem meg,
hogy higiénikusabban tisztítható, esztétikusan néz ki és jobban megfelel a
gyermekek számára, ráadásul a mosatás kiiktatásával (alkalmanként 25 – 30
ezert forint) rengeteg pénzt spórolunk.
Bár vannak általam nem ismert, nem tervezett költségek, ennek ellenére
remélem a tervezett kereteket nem lépjük túl, vagy legalábbis nem nagy
mértékben, de a szükséges dolgokat finanszírozni kell.
Jelenleg egy pályázat sikerében bízunk, hiszen az épület kívülről megszépült, de
a műszaki felújításra nagy szükség van. Lefolyórendszer – konyha újra lapozása,
vízvezeték és villanyvezeték korszerűsítése is fontos az üzembiztos
működtetéséhez.
A konyhán jelenleg 10 főt alkalmazunk. Az együttműködést az SzMSz-ben
szabályoztuk. Az élelmezésvezető átruházott hatáskörben irányítja a napi
munkát, rendszeresen egyeztetünk, tartjuk a kapcsolatot.
A dolgozók személyi anyagát az óvodában kezeljük, a beérkező számlákat is ott
visszük gépre.
Az étkezés térítési díját is szedjük, óvoda, iskola, bölcsőde mellett, már a
kollégistákét és a külsős étkezőkét is. Átálltunk a kollégiumban már bevált
étkezési kártyás rendszerre, ami azt eredményezte, hogy sokkal kevesebb a
hátralék.
A konyha üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a tőlünk telhető legjobban
végezzük. Folyamatosan kerülünk szembe új helyzetekkel, keressük a
megoldásokat, igyekszünk hatékony és nem pazarló gazdálkodást folytatni,
miközben megfelelő minőségű, egészséges, jóízű ételeket biztosítunk.
Balatonboglár, 2017. május 18.
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