
     

 

 

Beszámoló 

a Konyha és étterem bővítése c. pályázathoz 

 

 

Projektgazda: Sápex Duett Kft. 

 

Beruházás helyszíne: Hortobágy, József Attila utca 19.  

 

 

2013-ban a Sápex Duett Kft. támogatási kérelmet nyújtott be a 35/2013 (V.22.) VM rendelet 

alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban 

nyújtandó támogatások jogcím keretében. A projektjavaslatot a Hortobágyi LEADER 

Közhasznú Egyesület bírálta, a projekt 9.999.544 Ft támogatásban részesült.  

 

A projekt tárgya a Hortobágyon lévő Petőfi Sándor Kistérségi Általános Iskola és Kollégium 

konyhájának bővítése, korszerűsítése és felújítása volt, célja a munkafolyamatok és a 

működés higiénikusabbá, költséghatékonyabbá tétele, illetve a megnövekedett igények 

kielégítése, ezzel egyidejűleg a szolgáltatás színvonalának, minőségének javítása volt. Az 

iskolai konyha üzemeltetését a Sápex-Duett Kft. végzi.  

 

A Hortobágyi Községi Önkormányzat hozzájárulásával kezdte meg a konyhának, ebédlőnek, 

illetve egy régi szolgálati lakásnak helyet adó épület célok szerinti átalakítását. A fejlesztés 

keretében megnő az étterem alapterülete, átalakul a kiszolgáló és szociális helyiségek 

alaprajza. A konyha által készíthető adagszám 240-ről 300-ra növekszik. Emellett a 

kihordásos étkeztetés szabályos feltételeinek megteremtése is célja az átalakításnak. 

 

A beruházás során átalakultak célszerűsödtek a konyhai helyiségek. A bővítést az épület 

részét képező, valamikori lakás helyiségeinek felhasználásával hajtották végre. A fejlesztés 

során a az átvevő mellett egy Wc-vel, zuhanyzóval ellátott irodát, és új szociális helyiségeket 

alakítottak ki. Ma már rendelkezésre állnak a szükséges, elkülönített raktárak és tárolók 

(földesáru-raktár, szárazáru-raktár, hűtőkamra, uzsonna-előkészítő, hulladéktároló) Az 

újonnan kialakított folyosó egyik oldalán sorakoznak a hűtők, a kéziraktár, a gépészeti 

szerelvények valamint a takarítószertár, illetve a szállítóedények mosogatója. Kialakították a 

kihordásos étkeztetéshez szükséges kiadóablakot. A konyhába vezető folyosó másik oldalán 

bő alapterület jutott a zöldség és a húselőkészítőnek. A göngyölegtároló az épületen 

kívül új helyiséget kapott. A lakásból kialakított területsávval, 2,6 m szélességben az étterem 

alapterületét több mint egyharmadával sikerült megnövelni. A berendezés egy része a 

költséghatékonyság elveihez igazodva megmaradt, illetve kiegészült a  költségvetésben 

szereplő új tételekkel.  

 

A Sápex Duett Kft. által generált fejlesztés segítségével az iskola tanulói, illetve a 

közétkeztetésben résztvevők egészségesebb, korszerűbb magasabb színvonalú 

szolgáltatásokat élvezhetnek, és a konyhában dolgozók munkakörülményei is javulnak.  

http://www.umvp.eu/


     

 

 

A projekt hosszú távú célkitűzése, hogy a korszerűbb konyha által előállított egészségesebb 

ételek fogyasztása által javuljon Hortobágy lakosságának általános egészségi állapota, 

fittsége. A Sápex Duett Kft. így szeretne hozzájárulni a cukorbetegség, a szív és érrendszeri 

betegségek, illetve a helytelen táplálkozási szokásokból eredő, hosszú távon az életfeltételeket 

is veszélyeztető egyéb betegségek ellen folytatott küzdelemhez, melynek alapja a 

szemléletformálás és helyes életvezetési-táplálkozási szokások kialakítása.  

 

Hortobágy, 2014. szeptember 5. 
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