FELSŐTÁRKÁNYI KÖZÉTKEZTETÉSI NONPROFIT KFT.
Cím: 3324 Felsőtárkány, Fő út 101.
Tel: +36/70/33-40-425

e-mail: kozetkeztetes@felsotarkany.hu

__________________________________________________________________________________

Beszámoló
2019.

Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Kft.
2019. január 1-én a Kft dolgozói létszáma 8 fő, ebből 7 fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidős
foglalkoztatott.
Konyhai dolgozók:
Gál Ádám
Hernádi Zsolt
Ruffné Tanner Ágnes
Lubai Enikő
Majzik Enikő
Iskola tálalókonyha:
Bajzátné Béres Ágnes
Bóta Tiborné
Ovi Tálaló:
Verebélyi Lászlóné
Adminisztrátor, 4 órás:
Pelyhe Gáborné
A társaság főtevékenysége egyéb vendéglátás. Egyéb tevékenysége rendezvényi étkeztetés. A társaság
a Felsőtárkány Község Önkormányzata illetékességi területén belül ellátja az iskola, óvoda, illetve az
idősek szociális étkeztetésének feladatait. Lakossági megrendeléseket is fogad, valamint rendezvényi
étkeztetéseket is vállal.
2019. január 1-től a kötelezően ellátandó diétás étkezés továbbra is megoldott a község
intézményeiben egy külsős vállalkozó - az egri Szent József Konyha - segítségével. A diétás étkezést
igénylők száma az óvodában 4 fő, az iskolában 2 fő.
A község intézményeivel a Kft-nek továbbra is jó a kapcsolata. Az esetlegesen felmerülő problémákat
lehetőségeinkhez mérten megoldjuk. Általában konyhánk biztosítja az intézmények rendezvényeinek
étkeztetését is. (Jótékonysági bál, Majális, Pedagógus nap, Trianoni megemlékezés, év végi vacsorák…)
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2019-ban is a Kft szolgáltatta a Bükki Nemzeti Park Nyugati kapu látogató központjába érkező
csoportok étkeztetését. Visszajelzések alapján elégedettek az általunk nyújtott szolgáltatással. Több
csoport is volt, akik visszatérőként kerestek meg minket.
A Bükki Nemzeti Park által szervezett táborokon kívül több felsőtárkányi tábor étkeztetését
biztosítottuk a nyáron. Étkeztettük a Karap-tanyán táborozó gyerekeket. Napi háromszori étkeztetést
biztosítottunk az Erzsébet-tábor és a Sporttábor résztvevőinek. Ezek mellet több külső megrendelést is
teljesített a konyha. Igényüket az étkeztetésre a 2020-as évre már jelezték a konyha felé.
A kialakult járványügyi helyzet miatt a tavaszra és nyárra tervezett rendezvények, táborok
elmaradnak, így nagy bevételkieséssel kell számolni a konyhának.
Külsős, napi ebéd megrendeléseink száma 2016 ősz óta növekedett és ez a létszám stabilan meg is
maradt. Egyre nagyobb az igény a családi rendezvényekre készített ételek, hidegtálak iránt. Nyár
végéig öt esküvő vacsoráját bonyolította le a konyha.
A helyi civil szervezetek által rendezett rendezvényeken is általában a kft. szolgáltatja az étkeztetést.
(Nyugdíjas vacsorák, Fúvószenekari találkozó, Karácsonyi rendezvények…)
A 2019-es Rétesnap alapanyagai a Kft. segítségével lettek beszerezve. Konyhánk biztosította a
rendezvény személyzeti étkeztetését. A 2019-es évben rekord mennyiségű alapanyag került
felhasználásra.
Érdekességképpen a főbb alapanyagok mennyiségei:
Liszt: 530 kg
Túró: 900 kg
Tejföl: 500 kg
Alma: 600 kg
Tojás: 1200 db
A 2019-es évben leállást indokoló, nagyobb karbantartási munkára nem volt szükséges. A kisebb
karbantartásokat működés mellett tudtuk elvégezni. A 2020-as évben szükséges lesz a konyha
főzőterének tisztasági festése. Erről már egyeztettünk egy helyi festő vállalkozóval. Terveink szerint
nem állítjuk le a konyhát, szeretnénk üzemidőn kívül megoldani.
Az óvodába beszerelt mosogatógép jól működik, nagyban segíti a tálalókonyhán dolgozók munkáját. A
kényszerszünet alatt tervezzük az óvodai fém szekrények korrodált aljának festését.
Az ételszállító autó hibátlanul működik, szervizelése októberben megtörtént.
2018. októberében beszerelt gőzpároló sütő hibátlanul működik. Az ezekkel elkészített ételeket, a
visszajelzések alapján szívesen fogyasztják a gyerekek.
2019. április 10-én konyhánk átesett egy a NÉBIH által lefolytatott, a „Minőségvezérelt Közétkeztetés
Program” keretében végzett helyszíni szemlén. A szemle nem előre egyeztetett időpontban történt. A
konyhát 150 szegmensből vizsgálták és pontozták. A minősítésen konyhánk 85%-os eredmény ért el,
ami Jó (4) eredménynek minősül. Ősszel az óvoda tálalókonyhája is átesett egy ilyen minősítésen, az
elért eredmény 86%.

Felsőtárkány, 2020. április 15.
Gál Ádám
ügyvezető
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