
5. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2020. május 21-én kelt tájékoztató levelem szerint az alábbi ügyben tartom 

szükségesnek döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

Beszámoló a gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról 2019-ben 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. május 29. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A gyermekétkeztetés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény alapján a természetbeni ellátások körébe tartozik, és minden 

települési önkormányzat kötelező feladata. 

 

A törvény 21.§-a szerint a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell 

biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő, nevelőszülő kérelmére a: 

• bölcsődében 

• óvodában 

• nyári napközis otthonban 

• általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban 

• általános iskolai és középiskolai menzai ellátás keretében 

• fogyatékosok nappali intézményében 

intézményi gyermekétkeztetés, 

• a bölcsőde, óvoda zárva tartása, iskolában a nyári szünet és a tanítási szünetek 

időtartama alatt 

• szünidei gyermekétkeztetés keretében. 

 

Az intézményi gyermekétkeztetés 

• bölcsődében ellátási napokon reggeli főétkezés, déli meleg főétkezés, tízórai és 

uzsonna formájában két kisétkezés 

• óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben déli meleg 

főétkezés, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezés óvodai nevelési 

napokon, valamint iskolai tanítási napokon. Az ebéd külön is igényelhető. 

• a bentlakásos intézményben a reggeli és vacsora főétkezés, óvodai nevelési 

napokon és iskolai tanítási napokon kívül a reggeli, ebéd és vacsora főétkezés, 

valamint a tízórai és uzsonna kisétkezés. 

 

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokat a 37/2014.(IV.30.) 

EMMI rendelet tartalmazza. 

 

Az önkormányzatnak kell biztosítania a gyermekétkeztetést: 

- az általa fenntartott bölcsődében és óvodában 

- közigazgatási területén a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum 

részeként működő nevelési – oktatási intézményben, illetve szakképző 

intézményben 

- közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által fenntartott kollégiumban 

elhelyezett gyermekek részére 

 

Dombóvár Város Önkormányzata az alábbi intézmények esetében köteles a 

gyermekétkeztetésre: 

- Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje 

- Dombóvári Százszorszép Óvoda 

- Dombóvári Szivárvány Óvoda 

- Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvoda 
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- Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

- Dombóvári József Attila Általános Iskola 

- Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc 

Általános Iskolája 

- Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc 

Általános Iskola (Telephelye: Dombóvár, Kinizsi u. 37.) 

- Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

- Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma 

- Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 

 

A gyermekétkeztetést az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látja el. Az 

intézményhez 4 főzőkonyha és 5 melegítőkonyha tartozik.  

A főzőkonyhák az alábbiak: 

- Dombóvár, Arany János tér 21. (Apáczai iskola) 

- Dombóvár, Bezerédj u. 33. (Zöld Liget Tagóvoda) 

- Dombóvár, Kórház utca 35. (Bölcsőde) 

- Dombóvár, Pannónia u. 21. (Ipari iskola) 

 

A bölcsődei konyha az intézményen kívül a városban a diétás étkeztetést is végezte. 

Az Apáczai konyha szolgáltatott a Szabadság u. 27. alatti melegítőkonyhára (Móra 

Ferenc Ált. Iskola), a Fő utca 42-44. szám alatti melegítőkonyhára (József A. Ált. 

Iskola), valamint szerződés alapján a Margaréta Református Óvodának. 

A HEMI konyha a Hunyadi tér 23. szám alatti melegítőkonyhára (Belvárosi Ált. 

Iskola) szállított, az Illyés Gyula Gimnázium tanulói a főzőkonyha éttermében vették 

igénybe az étkezést. 

Az óvodai főzőkonyha a Zrínyi utca 10. (Szivárvány óvoda) és a III. u. 34. 

(Százszorszép Óvoda) melegítőkonyhára vitte az ételt. 

 

A köznevelési alapfeladatok állami ellátása miatt az önkormányzat tulajdonában lévő 

iskolai oktatást szolgáló ingatlan és ingó vagyont ingyenes vagyonkezelésbe kellett 

adni 2013. évtől. 

A vagyonkezelői jog nem terjedt ki a konyha és az azt kiszolgáló helyiségekre, azok 

használatára az étkeztetéssel megbízott szervezet jogosult, költségeinek megosztását a 

vagyonkezelési szerződésben meghatározott összegben, illetve arányban az Integrált 

Önkormányzati Szolgáltató Szervezet viseli. 

 

A központi költségvetés forrást biztosít az önkormányzati tulajdonú, fenntartású és 

működtetésű bölcsődei vagy óvodai gyermekétkeztetést szolgáló konyha létrehozása, 

fejlesztése érdekében, mely eszköz beszerzést is tartalmazhat. 

A képviselő-testület 2019. évben a Zöld Liget tagóvodában található konyha 

fejlesztésére, villamos hálózat és burkolat felújítására, eszköz beszerzésére pályázott 

10,8 millió Ft összegben. A pályázat nem nyert támogatást, így 2019. évben a 

szükségesnél alacsonyabb mértékben került sor fejlesztésre, az elhasználódott 

eszközök pótlására. 
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Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2019. évi költségvetésében 

ételszállító jármű vásárlására 3.000 eFt, HEMI konyha mosogatógép és gáztűzhely 

beszerzésére 1.950 eFt, Szivárvány Óvoda konyhai folyosó lapozására 1.270 eFt 

összeg szerepelt, melyből a folyosó lapozás törlésre került. 

 

A teljesítési adatok alapján a jármű vásárlás összege nettó 2.998 eFt, a kisértékű 

eszközökkel együtt a gépek, berendezések összege nettó 1.824 eFt, ebből a Belvárosi 

melegítőkonyhára a mosogatógép a legjelentősebb tétel (884 eFt).  

 

Az élelmezési tevékenységhez összességében a személyi feltétel adott volt, a konyhai 

dolgozók átlaglétszáma 33,4 fő, ebből 1,2 fő megváltozott munkaképességű, így 

rehabilitációs hozzájárulást nem kellett fizetni. 

A központi költségvetésben az étkezési feladatot ellátó dolgozók számított létszáma 

29,46 fő, az alapja az ellátottak száma feladatellátási helyekkel súlyozva, tehát a 

szabadság, táppénz lehetséges időtartama nem finanszírozott. 

Az ellátottak átlaglétszámának számításánál figyelembe vehető osztószám (bölcsőde 

230 nap, óvoda 220 nap, kollégium 200 nap, iskolai étkezés 185 nap) a várható 

élelmezési napok alapján előírt, a szünidei étkezők száma nem szerepelhet a 

létszámban, ebből adódóan a támogatott dolgozói létszám alacsonyabb a szükségesnél. 

A konyhai dolgozók esetében sajnos magas a fluktuáció, a kilépési forgalom 42%, 2 fő 

nyugdíjba ment, 4 fő munkaviszonya tartós betegség miatt szűnt meg, 8 fő távozott 

egyéb okból, elsősorban a konyhalány munkakörből. 

A Bölcsőde főzőkonyháján heti 8 órás időtartamban megbízott látta el a diétás 

étkezéssel kapcsolatban előírt feladatokat. 

A 2019. év elején induló létszám 35 fő, az év végére az alacsonyabb ellátotti 

létszámhoz igazodva 32,9 főre csökkent. 

A dolgozók 73%-ának besorolási bére a minimálbér, 4 szakácsé a garantált 

bérminimum, a főszakácsok és az élelmezésvezetők munkáltatói döntésen alapuló 

kiegészítésére 2017. évtől hagyott jóvá fedezetet a képviselő–testület. 

Az élelmezési tevékenységhez tartozóan 2 fő veszt részt osztott munkakörben az 

ételszállításban és 2 fő a számlák készítésében, beszedésében. 

 

Az intézményi gyermekétkeztetésnél az elmúlt években az adagszámok lassú 

csökkenése tapasztalható, mely folyamat 2019. évben sem változott. 

2019. évben az élelmezési napok alapján az étkeztetettek napi átlagszáma 1268 fő, az 

előző évtől 59 fővel marad el. A csökkenés elsősorban az általános iskolai 

intézményeknél következett be, arányosan a tanulói létszám változásával. Az októberi 

köznevelési statisztikai adatok alapján a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskolánál kevesebb a tanuló, a 2017. októberi statisztikai adat 554 fő, a 

2019. októberi statisztikai adat 490 fő. 

 

Az étkeztetettek közül háromszori étkezésben 795 fő, csak ebédben 473 fő részesül. 

Az étkeztetettek számának csökkenése nagy részben a menzásokra jellemző, a 2018. 

évi átlagtól 51 fővel alacsonyabb a számuk. 
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Az intézményi gyermekétkeztetést igénybevevők száma alapján a középiskolai étkezés 

továbbra is minimális nagyságrendű, az 1268 fős átlaglétszámból a gimnázium 6 fővel, 

szakközépiskola 11 fővel, szakiskola 30 fővel, kollégium 48 fővel részesedik. 

A bölcsődei és óvodai étkezést a nevelésben adott napon jelenlévők igénybe veszik, a 

bölcsődei 72 férőhelyen az étkezői átlag létszám 47 fő, a statisztikai adatok alapján 

396 fős óvodai létszámból 280 fő. 

Az adatokat kissé torzítja, hogy az intézményi étkeztetés elszámolása során az óvodai 

élelmezési napok száma 220 nap, 2019. évben az óvodában a tényleges főzési napok 

száma 245 nap, a nyári időszakban az óvodákban lévő gyermekek száma jelentősen 

elmarad a beíratott gyermeklétszámtól. 2019. évben az átlagos óvodai étkezői létszám 

május hónapban 325 fő, június hónapban 200 fő, július hónapban 64 fő és 

augusztusban már csak 42 fő. 

Az intézményi gyermekétkeztetésben az összes adagszámból a diétás étkezés aránya 

elenyésző, összesen 2.768 adag készült, a bölcsődei élelmezési napokra átszámítva a 

napi átlag 12 adag. 

 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

21/B. §-a szerint az intézményi gyermekétkeztetés ingyenes, illetve kedvezményes 

igénybevételét lehetővé kell tenni az alábbiak szerint: 

 

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani 

a)  a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha  

−  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,  

−  tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan 

beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,  

−  olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,  

−  olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 

csökkentett összegének 130%-át vagy  

−  nevelésbe vették;  

b)  az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 

számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy nevelésbe 

vették;  

c)  azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára 

nappali ellátást nyújtó, a Szoctv. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali 

intézményében helyeztek el;  

d)  az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 

számára, ha nevelésbe vették, vagy utógondozói ellátásban részesül.  

 

Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív 

kedvezményével kell biztosítani  

a)  az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 

számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;  
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b)  az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt 

vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket 

nevelnek, feltéve, hogy a tanuló nem részesül ingyenes intézményi 

gyermekétkeztetésben;  

c)  tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy a gyermek nem 

részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben. 

 

A 2019. évi elszámolás alapján a teljesített adagok nagy részéhez térítésmentesség 

vagy kedvezmény kapcsolódik. Az 1268 fő étkeztetettből 538 fő 100%-os normatív 

kedvezményben részesült (469 fő háromszori étkező, 69 fő ebédelő), 203 fő vehetett 

igénybe 50%-os normatív kedvezményt (121 fő háromszori étkező, 82 fő ebédelő), 

normatív kedvezményben nem részesült 527 fő (205 fő háromszori étkező, 322 fő 

ebédelő). Az előző évhez viszonyítva az összes étkezőn belül az ingyenesen étkezők 

száma és aránya növekedett kisebb mértékben az 50%-os kedvezményezettek 

ellenében, a normatív kedvezményben nem részesülők száma növekedett, arányuk 

azonban változatlan. 

 

A gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat a képviselő–testület a 

gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) rendeletében állapította 

meg. A gyermekétkeztetésnél az intézményi térítési díj alapja az élelmezés 

nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

A főzőkonyhák a 2019. évi norma szerinti előírt nyersanyag-felhasználást betartották, 

a 3,4%-os inflációt meghaladó élelmiszer árváltozás ellenére. Az élelmiszer árak 

átlagosan 5,4 százalékkal módosultak éves szinten, melyet az élelmiszer közbeszerzés 

alapján elfogadott árakkal sikerült ellensúlyozni. 

Az intézményi térítési díj összegét a képviselő – testület 2019. évben április 1-jei 

hatállyal a 12/2019.(III.29.) rendeletével módosította a magasabb nyersanyagköltség 

és a speciális étrend (diétás, illetve gluténérzékenyeknek nyújtott étkezés) miatt. 

Az intézményi térítési díjak bölcsődei és óvodai étkezés esetén nem változtak, a többi 

esetben 3-10%-os emelés volt. 

Az intézményi térítési díjak nagysága nem érte el a környező városokban alkalmazott 

díj nagyságát. 

Az étkezők által fizetendő személyi térítési díj általában kisebb összegű az intézményi 

térítési díjnál, a dombóvári lakhellyel rendelkező, normatív kedvezményre nem 

jogosult gyermekek esetében a kötelezetteknek csak a személyi térítési díj 90%-át 

kellett megfizetnie, a 10%-ot az önkormányzat vállalta. A 10%-os önkormányzati 

kedvezmény bruttó 2.386 eFt-ot jelentett 2019. évben. 

A normatív kedvezményekkel együtt az összeg kedvezmény összege a tárgyévben 

38.799 eFt, az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjából befolyt bevétel nettó 

31.185 eFt. 

A szociális hátrányos helyzetben lévők díjmentességben, kedvezményben részesülnek, 

ennek ellenére mindig keletkezik hátralék. Az oktatási intézmények más fenntartóhoz 

tartoznak, a tanulókkal nehéz a kapcsolattartás, a bölcsődénél és óvodánál minimális a 

tartozás. A 2018. december 31-i követelés állománya 4.147 eFt volt, 2019. év végére 

2.776 eFt-ra csökkent, azonban csaknem 75 %-a éven túli tartozás. A behajtás 

érdekében az elmaradt térítési díj befizetés érdekében a kötelezettet írásban fel kell 
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szólítani, majd a fenntartót tájékoztatni a hátralékról. A tartozások általában kis 

összegűek, behajtásuk költséges. 

 

Az élelmezési tevékenységre a központi költségvetés kötött felhasználású támogatást 

nyújtott. A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 

törvény 2. melléklet III.5. pontja alapján az intézményi gyermekétkeztetés támogatása 

két részből tevődött össze. 

a) az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás 

A támogatás mértéke 1.900.000 Ft / számított létszám / év 

A foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz 

biztosít átlagbér alapján támogatást a költségvetés. 

A számított dolgozói létszám az ellátottak számától és a feladat ellátási helyektől 

függ. 

2019. évben a számított dolgozói létszám 29,46 fő, az elszámolt támogatás 

55.974.000 Ft. 

b) üzemeltetési támogatás 

A támogatás a gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- 

és dologi kiadásokhoz jár a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek 

figyelembevételével. 

A támogatási igényt az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató 

alapján állította össze az intézmény 2018. év októberében. 

A támogatás összegéről a miniszterek 2018. december végéig döntöttek, a 

támogatás összegénél a település típusát és az egy lakosra jutó adóerőképességet is 

figyelembe vették, így a támogatás nem egyenlő a várható kiadások és az elvárt 

bevételek összegével. 

A Magyar Államkincstár 2019. évben a benyújtott igényt felülvizsgálta helyszíni 

ellenőrzés keretében. 

Az Államkincstár a dokumentumok alapján az ellátottak becsült számát 

megalapozottnak minősítette, az elvárt bevételeket a 2019. április 1-jétől elfogadott 

térítési díj miatt korrigálta, a várható kiadásokat alapvetően a 2018. évi 

kifizetésekből kiindulva, inflációval növelten fogadta el, az előző évhez képest 

felmerülő újabb kiadások, karbantartások levonásával. Az önkormányzati 

kedvezmények nem szerepelhettek a számításnál. 

Az intézmény üzemeltetési támogatás összege 55.172.689 Ft. 

 

Az intézményi gyermekétkeztetés támogatása 2019. évben összesen 111.146.689 Ft, 

mellyel az önkormányzat a 2019. éves költségvetési beszámolóban elszámolt. 

 

Az intézményi gyermekétkeztetés kiadásait a 2. melléklet részletezi, az elszámolt 

kiadás összege 183.285.108 Ft, előző évinél csupán 1 %-kal magasabb.  A kiadáson 

belül a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális 

hozzájárulási adó összege 71.599 eFt, 2018. évben 70.095 eFt volt, a minimálbér 

emelés hatását ellensúlyozta a dolgozói létszám csökkenése és a szociális hozzájárulási 

adó mérséklése. Az élelmezés nyersanyagköltsége a tárgyévben 79.071 eFt, a dologi 

kiadások 74 százalékát adja. Az élelmiszer beszerzés nagy arányából adódóan a 

tevékenység dologi kiadásai az előző évhez képest 2.376 eFt-tal csökkentek, mivel a 
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kevesebb adagszám kisebb nyersanyagot igényelt. A beruházás, felújítás évek óta nem 

éri el a kívánt mértéket, a 2019. évi nagyobb összeget a használt gépjármű beszerzése 

eredményezte. 

Az elszámolás alapján a térítési díj bevétel 39.638.396 Ft, az előző évi 77 százaléka, 

melyet a adagszámok csökkenése és a kedvezményezettek arányának emelkedése 

okozott. 

Az intézményi étkeztetés támogatása nem tartalmazta a kiadások bevételekkel 

csökkentett összegének teljes fedezetét a döntésnél figyelembe vett szempontok 

alapján, emiatt az alábbi tételeket még számításba lehet venni a kiadások 

finanszírozására az állami támogatás elszámolásánál: 

- köznevelési feladatok támogatásából az óvodai nevelésben részt vevő 

gyermekek étkeztetési kiadásaira 2019. évben 19.167.108 Ft 

- települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímből 

7.256.915 Ft. 

 

A központi költségvetésből származó további kiegészítő támogatásokból szintén jutott 

a gyermekétkeztetés feladatára: 

- minimálbér emelés miatti kiegészítésből 6.076.000 Ft 

- bérkompenzációból 458.407 Ft 

- az önkormányzatok rendkívüli támogatása címen elnyert összegből az 

élelmiszer számlák összege 6.898.044 Ft 

 

A gyermekétkeztetéshez tartozik az intézményi gyermekétkeztetésen kívül az szünidei 

gyermekétkeztetés. 

A szünidei gyermekétkeztetést az őszi, téli és tavaszi tanítási szünetben, valamint az 

ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva 

tartásának időtartama alatti munkanapokon, az iskolai nyári tanítási szünetben legalább 

43 munkanapon, valamint a bölcsőde és óvoda zárva tartása alatti munkanapokon kell 

az önkormányzatnak megszerveznie. 

Az önkormányzatnak ingyenesen kell biztosítania a déli meleg főétkezést a hátrányos 

helyzetű gyermekeknek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermekek részére. 

A szünidei étkeztetésben napi átlagban 83 gyermek vett részt, a 2018. évi átlagszámot 

(75 fő) meghaladóan. 

A szünidei étkeztetés kiadása 2.100 eFt, a rászoruló gyermekek szünidei 

étkeztetésének támogatására a központi költségvetés 2.098 eFt-ot juttatott. 

 

A konyhák a gyermekétkeztetésen kívül a szabad kapacitásuk terhére a Margaréta 

Református Óvodának szállítanak ételt, illetve vendégétkeztetést is folytatnak, ezen 

tevékenység nem kötelező jellegű, kiadásait és bevételeit elkülönítetten kell kezelni, az 

állami támogatás mutatószámainál nem mutathatóak ki. A szolgáltatás kiadása 

összesen 33.451 eFt, bevétele 38.713 eFt, a különbözet az intézmény 

finanszírozásában jelent segítséget. 

 

A gyermekétkeztetés ellátását rendszeresen ellenőrizte a Tolna Megyei 

Kormányhivatal és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. 
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Az év kezdetekor a konyhákon megtörténtek a munkaköri alkalmassági vizsgálatok 

megfelelő eredménnyel. 

A Kormányhivatal 2019. február 13-án a József Attila iskolai melegítőkonyhán végzett 

helyszíni munkavédelmi ellenőrzést, a villamos berendezéseknél feltárt 

hiányosságokat megszüntette az intézmény. 

A NÉBIH 2019. március 5-én a Zöld Liget Tagóvoda főzőkonyháját minősítette 

élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szempontok 

alapján. 

A minősítés eredménye 80 %, azaz jó. 

A Kormányhivatal 2019. 05. 28-án a HEMI főzőkonyhán mintavételi eljárás után 

kifogásolta az alkalmazott só mennyiségét, illetve a hal adásának gyakoriságát. 

A Kormányhivatal 2019. 09.18-án és 19-én ellenőrizte az intézményi konyhákat, a 

Móra Ferenc és a József Attila Általános Iskolai melegítőkonyhán hiányosságot nem 

tapasztalt, a Zöld Liget Tagóvoda és az Apáczai főzőkonyhán kisebb karbantartási 

munkák elvégzését írta elő, szellőztetés javítását, radiátorok, fapolcok festését. 

Az Apácai főzőkonyhán a tejtermékek és a teljes kiőrlésű gabona mennyiségének és 

gyakoriságának vált szükségessé. 

A Bölcsőde konyháján 2019. október 2-án étlap elemzést hajtottak végre, az előírt só 

és energia tartalmat ítélték magasnak. 

Az Apáczai főzőkonyhát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a 2016. évi 

auditot követően 2020. február 11-én minősítette. Az előző minősítés eredménye 91 % 

volt, a jelenlegi minősítés eredménye 92 %, azaz jeles. 
 

Határozati javaslat 

a gyermekétkeztetési feladatok 2019. évi ellátásáról szóló beszámolóról 

 
Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során elfogadja az 

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetnek a gyermekétkeztetési feladatok 

ellátásáról szóló 2019. évi beszámolóját.  

 
 

Pintér Szilárd 

polgármester 
 

 
 


