A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!
Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.

Az előterjesztés száma: 21/2020.
Decs nagyközség képviselő-testületének 2020. február 26. napján
14,30 órakor megtartandó ülésére

beszámoló a Decsi Konyha 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Takácsné Gehing Mária jegyző
Készítette:

Huber Mónika élelmezésvezető

A törvényességi ellenőrzést végezte: ---------------Tárgyalja:
PF Bizottság: 2020. február 24.

Tisztelt Képviselőtestület!
A Decsi Konyha 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót Huber Mónika
élelmezésvezető elkészítette.
Javaslom a tisztelt képviselő-testületnek a beszámoló
megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.
Határozati

javaslat:

beszámoló a Decsi Konyha 2019. évi tevékenységéről
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decsi
Polgármesteri Hivatal által fenntartott konyha 2019. évi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2020. március 14.
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: Konyha, Decs
irattár

Beszámoló a Decsi Konyha 2019. évi tevékenységéről

2019-es esztendőben 4 fő konyhai dolgozóval, 3 fő közfoglalkoztatott konyhai
kisegítővel, 1 fő gépkocsivezetővel, 1 fő adminisztrátorral, 1 fő
élelmezésvezetővel végeztük munkánkat. Az év második felében a szokásos
munkaerőhiány jelentősen nehezítette a munkavégzést. A közfoglalkoztatott
kisegítők gyakran cserélődtek, volt olyan, aki csak egy napot, de olyan is, aki
egy hetet dolgozott.
A szakácsképzésre
szakácsvizsgát tett.

beíratott

konyhalányunk

2019.

áprilisában

sikeres

Mint minden évben, 2019-ben is alaptevékenységünk a gyermekétkeztetés volt.
Étlapjainkat szabályozza 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet, mely a
közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokra ad utasítást. Az
étrendnek a gyerekek korcsoportonkénti, élettani szükségletének megfelelő
energiatartalmú, összetételű, jellegű ételekből, italokból kell állnia.
Intézményeinknél négy korcsoportot különböztetünk meg:
- bölcsődei étkeztetés, ahol napi négyszeri étkezést biztosítunk a gyermekek
számára
- óvodai étkeztetés,
- alsó tagozat,
- felső tagozat ezekben az intézményekben napi háromszori étkezésre van
lehetőség.
Az ellátott intézményekben a következő volt 2019-ben a gyermekek létszáma:
Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde: 7 gyermek
Tesz-Vesz Óvoda: 115 gyermek
Bíborvég Általános Iskola: 130 gyermek
Sárpilisi Tündérkert Óvoda: 41 gyermek
A Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsődében a 7 gyermekből 5-en ingyen étkeznek,
2-en fizetnek az ellátásért.

A Tesz-Vesz Óvodában 115 gyermek, melyből 103 rendelkezik valamilyen
jogosultsággal az ingyenes étkezésre, 12-en étkezési díj megfizetésére
kötelezettek.
A Bíborvég Általános Iskolában a 130 étkező gyermekből 43 gyermek 100%-ot
fizet, 20 gyermek 50%-ot köteles téríteni.
Látható, hogy még mindig a gyermekek jelentős százaléka jogosult az ingyenes
étkezésre, azonban a gyermekétkeztetésből származó hátralék a tavalyi évhez
képest növekedett (2018-as évben a hátralék 905179Ft).
A 2019-es évben a gyermekétkeztetésből származó hátralék 1.351.362Ft.
A fizetési felszólítások kiküldése továbbra sem vezet semmilyen eredményre.
A Decsi Konyha a 2019-es évben a következő megosztás szerint
reggeli: 1122 adag,
tízórai: 40256 adag,
ebéd: 42126 adag,
uzsonna: 39015 adag
ételt állított elő a gyermekétkeztetésben.
Jó kapcsolatban vagyunk az iskola és az óvoda intézményvezetőivel. Ha kérésük
van, teljesítjük és támogatjuk őket.
Napi egyszeri étkezést a község lakosságának is lehetősége van igénybe venni,
mely a tavalyi évben 16504 adag ebédet jelentett.
Kiemelném, hogy az ételek elkészítése és fogyasztása során semmiféle humán
egészségügyi probléma nem merült fel!
Az ÁNTSZ 2019.11.13-án, a NÉBIH 2019.11.21-én tartott hatósági helyszíni
ellenőrzést konyhánkon. Mindkét felügyeleti szerv mindent rendben talált,
kivéve a raktárak és a személyzeti öltöző állapotát. Ezekben a helyiségekben
ismét megállapítást nyert a padozat cseréjének szükségessége.
A dolgozók egészségügyi alkalmassági vizsgálatát ellenőrizzük, a szükséges
időpontban a szűréseket, vizsgálatokat intézzük. Kollegáim 2019.11.25-én

higiéniai oktatásban részesültek, melynek eredményességét szintmérő teszttel
ellenőriztem.
Tárgyévben rendezvényekre, az Önkormányzat programjaira, valamint a civil
szervezeteknek is készítettünk ételeket. Mindemellett a Szekszárdi Tankerületi
Központ szervezésében lebonyolított táborokban is mi biztosítottunk étkezést a
Bíborvég Általános Iskola tanulói számra. Továbbá a katolikus hittantáborban és
a Faluház napközis táborában résztvevő gyermekek is konyhánkról étkeztek.
A nyári időszakban a Várdombon tartott szünidei táborokban külön szerződés
keretei között napi négyszeri étkezést készítettünk el a várdombi iskolásoknak.
Augusztus hónapban Őcsény Község Önkormányzatával szintén külön
szerződés keretei között szállították konyhánkról az őcsényi lakosok által
megrendelt ebédet arra az időszakra, míg saját konyhájuk zárva tartott.
A szünidei étkeztetéseket konyhánk látja el saját településünkön és Sárpilis
községben is. Az erre vonatkozó statisztika a már sajnos megszokott tendenciát
mutat.
Számokban ez így néz ki:
Tavaszi szünet: igény 54 fő, ténylegesen 23 fő étkezett,
Nyári szünet: igény 64 fő, ténylegesen 57 fő étkezett,
Őszi szünet: igény 48 fő, ténylegesen 38 fő étkezett,
Téli szünet: igény 52 fő, ténylegesen 35 fő étkezett.
2019. március 1-től Sárpilisen a szociális étkeztetési feladatokat is konyhánk
látja el, az étkeztetési feladat magában foglalja az igénybe vevők napi egyszeri
meleg étkezésének (ebéd) biztosítását az előre írásban leadott létszám alapján.
Az év végén az ételszállító autó jelentős felújításon esett át, így most már a
higiéniai és a műszaki állapota is megfelel az előírásoknak. Ezért külön köszönet
jár a vezetőségnek.
Végezetül megköszönöm munkatársaim és a magam nevében a feletteseimnek, a
Képviselő-testületnek, a polgármesteri hivatal dolgozóinak az egész éves
együttműködést és kívánom a 2020-as esztendőre is.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, 2019. évről szóló beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.

Decs, 2020. február 10.

Huber Mónika
Élelmezésvezető

