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Sáta településen a szociális alapszolgáltatást igénybevevők számának rohamos emelkedése miatt a 
település 2016-ban meglévő szociális konyhájának infrastruktúrája már nem volt megfelelő. A szociális 
étkeztetési alapszolgáltatások iránt megnövekedett igényt Sáta Község Önkormányzata a nehéz 
helyzetben lévő népességnek és az egyedül élő idős korosztálynak tudta be. A konyha akkori 
helyszíne nem biztosította az étkeztetés hosszú távú továbbműködését. Helyiségeinek száma és 
mérete nem volt arányban a végzett tevékenységgel, emiatt az előírásoknak sem tudott 
maradéktalanul megfelelni. A szociális étkezésre jogosultak esetében a helyben fogyasztásra nem volt 
lehetőség, pedig ez törvényi előírás. Az ételek előkészítéséhez és elkészítéséhez nem állt 
rendelkezésre elegendő mennyiségű és minőségű konyhai berendezés. Ezért az önkormányzat egy 
megfelelően átalakított, korszerű eszközökkel felszerelt, különálló épületben üzemelő konyha 
kialításáról döntött és pályázott. Ezáltal a Széchenyi 2020 programból Sáta településen megvalósult 
TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00006 azonosítószámú projekt keretében a szociális konyha új helyet kapott 
egy funkcióját vesztett, régi iskolaépületben. Az épület átalakításra került a konyha kialakításának 
előírásaival összhangban, így a projekt hozzájárult, hogy az önkormányzat megfelelő infrastruktúrával 
rendelkező környezetben és eszközökkel, a célcsoport igényeinek megfelelően láthassa el a már 
korábban is működő szociális étkeztetés alapfeladatát. 
 
A lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárást követően a kivitelezési munkákat a Calor-System Kft. 
végezte, mellyel együtt megtörtént a szükséges eszközök beszerelése is. 
 
A „Sáta község szociális konyhájának kialakítása a régi iskola épületében” című projekt a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program keretén belül meghirdetett TOP-4.2.1-15 Szociális 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú felhíváson, az Európai Unió 
támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, a Széchenyi 2020 program keretében 
valósult meg 110,48 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével. 
 
 
További információ kérhet ő: 
 
NYBT Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 
Telefon: +36/48-571-132  
Elektronikus postacím: titkarsag@nybtf.hu 
Honlap: www.nybtf.hu 

A 1993. évi III. törvény a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 57§(1.) bekezdése alapján a 
helyi önkormányzat feladatkörébe tartozik a szociális alapszolgáltatások nyújtása. Sáta Község 
Önkormányzata a szociális étkeztetés alapszolgáltatást nyújtja az arra jogosultaknak. Az 
önkormányzat konyhája a pályázat benyújtásakor az óvoda épületében működött, az étkezést 
igénybe vevők számának emelkedése miatt azonban már nem volt megfelelő annak az 
infrastruktúrája. Ennek érdekében kidolgozott projektet valósított meg Sáta Község Önkormányzata 
európai uniós pályázaton 110,48 millió forint vissza nem térítendő támogatás által. 


