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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám:  16/2014 
 

K I V O N A T 
 
Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. június 3-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 
készült jegyzőkönyvből 

 
Tárgy: Javaslat a Nyitnikék Óvoda és Telepi Óvoda karbantartási és 
beruházási célú pénzügyi igényeinek támogatására 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
125/2014.(VI.3.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyitnikék Óvoda 
épületeiben, a melegítő konyhákon a 2014. április 29-én végzett hatósági 
ellenőrzés során feltárt hiányosságok és nem megfelelő gyakorlat 
megszüntetésére az alábbi intézkedéseket írja elő: 

 a hatósági vélemény alapján (egy komponensű) mosogatószer váltásra 
kerül sor a Pomázi úti és a Vasútsori melegítő konyhákon a jelenlegi 
készlet felhasználását követően (felelős: óvodavezető, határidő: 
folyamatos), 

 a fogyasztói és szállítói edény mosogatásának időbeli elkülönítésére 
nagyobb figyelmet fordít az óvodavezető és a konyhai dolgozók 
(felelős: óvodavezető, határidő: azonnal), 

 a mosogatás térbeli elkülönítését mosogatógép üzembe helyezésével 
oldja meg a fenntartó. A Képviselő-testület mindhárom melegítő 
konyha (Pomázi úti kis és nagy épület, valamint a Vasútsori épület) 
részére biztosítja egy-egy ipari mosogatógép vásárlását, összesen br. 
1.200.000 Ft erejéig. A mosogatógépek költségét az önkormányzat 
2013. évi szabad pénzmaradványa keretből fedezi. (felelős: 
óvodavezető, határidő: a mosogatógépek beszerzése és beüzemelése a 
2014/2015. nevelési év kezdetéig), 

 az ételminta legalább 10 dkg-os mennyiségének eltevésére az 
óvodavezető és a konyhai dolgozók nagyobb figyelmet fordítsanak, a 
mintavételi üvegen a mintavétel pontos idejét (dátum, óra, perc) 
határozzák meg (felelős: óvodavezető, határidő: azonnal), 

 a konyhai edények földön tárolását meg kell szűntetni, a helyi 
adottságok és lehetőségek alkalmazásával (felelős: óvodavezető, 
határidő: azonnal). 

 a Vasútsori melegítő konyha esetében - mivel jelenleg gazdasági 
bejárata nincs az intézménynek, egy helyiségből áll a konyha - az 
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önkormányzat megvizsgálja annak műszaki lehetőségét, hogy az 
előírások hogyan teljesíthetőek. 
 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedést a három mosogatógép költségének átvezetésére a költségvetés 
következő módosítása során. 
 
Határidő: azonnal 
felelős: polgármester 

k.m.f. 
 
 

Rogán László sk. 
polgármester 

dr. Molnár Éva sk. 
jegyző 

 
 
A kivonat hiteléül:  
 
Barna Yvette 
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