SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Decsi Református Egyházközség befejezte a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú
projektet.
A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program irányító Hatósága, Helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP67.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívása alapján, a Decsi Református Egyházközséget támogatásra
alkalmasnak minősítette.
A Decsi Református Egyházközség, mint kedvezményezett, a Támogató módosított döntése alapján
19.995.006 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra vált jogosulttá.
Az egyházközség Széchenyi 2020 program keretén belül, a vissza nem térítendő támogatás segítségével
modernizálta, fejlesztette a decsi Lorantffy Zsuzsanna Szeretetotthon konyháját, az alkalmazott
konyhatechnológiát.
A projekt célja a Szeretetotthonban működő konyha korszerűsítése, konyhatechnológiai eszközök,
berendezések bővítése, fejlesztése, melynek köszönhetően minőségi javulás, kapacitásbővítés, s
közvetve költséghatékonyabb gazdálkodás tud megvalósulni. A fejlesztésnek köszönhetően a konyha
épületgépészeti elemeinek korszerűsítése valósult meg, új padló- és falburkolatok, új szaniterek
kerültek kialakításra, korszerűsödött a villamoshálózat és szellőztetőrendszer is. A projektnek
köszönhetően a konyhai eszközök bővítése is megvalósult.
A konyhában a meglévő 2 db gázzsámoly mellé egy harmadik került elhelyezésre. Új, korszerű sütő
került beüzemelésre. Az étkező falán, valamint a konyha és a fehér-mosogató között elhelyezkedő
átadóablakok helyett új, felfelé toló átadóablakok kerültek kialakításra a meglévők helyén.
Az építési jellegű munkákon túl komplex konyhatechnológiai fejlesztés is megvalósult, konyhai gépek,
berendezések, eszközök kerültek beszerzésre és üzembe helyezésre: konyhatechnológiai korszerűsítés
keretében egyetemes konyhagép került beszerzésre, a kapcsolódó segédgépekkel együtt, kombinált
sütő, készüléktartó állvánnyal, vízlágyító berendezés, burgonya koptató és kutter/vágó gép került
telepítésre.
Gázüzemű, indirekt főzőüst, valamint gázüzemű főzőzsámoly a konyha kapacitást hivatott erősíteni.
Spirálkaros dagasztógép, inox húsdaráló került beszerzésre. Elektromos vízmelegítő/vízforraló,
nagyteljesítményű ipari botmixer hiánypótló megoldásként került telepítésre. Raktári és
konyhamérlegek az alapanyagmérés elengedhetetlen eszközei, a hűtőszekrények a higiénikus
tároláshoz szükségesek (minőségmegóvás).
Fentieken túlmenően rozsdamentes lábas és ipari, nagy teljesítményű szeletelőgép is beszerzésre
került.
A fejlesztésnek köszönhetően a korábbi 120-130 adag étel akár napi 160-170 adagra is emelkedhet,
amely helyi szinten már jelentős kapacitásbővítést eredményez. Ez a megnövekvő szolgáltatási igény a

foglakoztatotti létszám bővítését is igényelni fogja, 2 új munkahely létrehozását vállalja a
kedvezményezett.
A beruházást a Decsi Református Egyházközség 2020.10.01-jén befejezte.
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