
 

 

 

A kedvezményezett neve: Kecel Időseiért Közalapítvány 

Pályázati felhívás neve, kódszáma: A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és 

alapvető szolgáltatásinak fejlesztése Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 

fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.3-17   

A projekt címe: Kecel Város Közétkeztetési Konyhájának fejlesztése 

A projekt azonosító száma: 1845977865 

A támogatás összege: 17 621 775 Ft 

A támogatás mértéke: 85% 

A projekt befejezési dátuma: 2019. január 12. 

A projekt tartalmának bemutatása: 

A projekt célja a Kecel Időseiért Közalapítvány intézménye, a Csendes Ősz Idősek Otthona 

fenntartásában működő Kecel, Szabadság tér 10-11. szám alatt található, 1001. helyrajzi 

számú főzőkonyha fejlesztése hűtőkamra kialakításával, konyhai robotgép és gáztűzhely 

beszerzésével. A pályázat megvalósítása hozzájárul a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal minőségvezérelt közétkeztetés programjában meghatározott elvárásoknak.  

A fejlesztés szakmai tartalmának gerince a hűtőkamra kialakítása. Jelenleg a konyha 

felszereltsége hiányos, a konyha hűtőkapacitása a főzőkapacitáshoz mérten kevés. 

A főzőkonyha használatában lévő gáztűzhelyek elavult műszaki állapotban vannak, továbbá a 

konyha jelenleg nem rendelkezik egyetemes robotgéppel. A konyhai robotgép beszerzése 

nagymértékben hozzájárul a gyorsabb előkészítéshez. Összességében a beszerzések által 

költséghatékonyabbá tud válni a működés. 

Jelen projekt kedvezményezettjei főként a település szociális és a köznevelésben étkezői 

lesznek, akik a szolgáltatást jó minőségben, az előírásoknak megfelelve tudják igénybe venni.  

A konyha épületének akadálymentes megközelíthetősége az étel kiadásához felülvizsgálatra 

került a hatályos jogszabályoknak való megfelelőség érdekében. Ezen előírásoknak 

megfelelve akadálymentes parkoló és taktilis vezetősáv kerül kialakításra. 

Kecel Város Önkormányzatának, a Kecel Időseiért Közalapítványnak és a Csendes Ősz 

Idősek Otthonának egyazon a célja: a minél magasabb színvonalú ellátás biztosításával a 

jogszabályban meghatározott közétkeztetés közérdekből történő végzése. 



A projekt hozzájárulása a Felhívás céljainak megvalósításához:  

A keceli közétkeztetési konyha napi 800 adag étel előállításával járul hozzá a településen élők – 

beleértve a Kecel Város Önkormányzat Óvodájába és Bölcsődéjébe, a II. János Pál Katolikus Általános 

Iskolába és Óvodába járó gyermekeket, a Csendes Ősz Idősek Otthonában élőket és az ott dolgozókat 

is –   jó minőségű étellel való ellátásához, ezáltal életminőségük javításához. A hűtő-, és 

fagyasztókamrák konyha épületén belül történő kialakítása és az új tűzhely és egyetemes konyhai 

robotgép beszerzése hozzájárul a konyha idő- és költséghatékonyabb és higiénikusabb 

működtetéséhez, akár a napi adagszám emeléséhez is. A projekt keretében megvalósuló 

akadálymentesítés által a főzőkonyha könnyebben megközelíthetővé válik a mozgásukban 

korlátozott személyek és a babakocsival közlekedő kisgyermekesek számára. 


