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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A számos elismeréssel rendelkező helyi cukrászmester és vállalkozó, Gábor Sándor 

(Gabriel Bonbon Manufaktúra) a közelmúltban kifejlesztett egy, a hazai és a 

nemzetközi piacon is egyedülálló CsokiD nevű készítményt, amely egy D-vitamin 

tartalmú csokoládé.  

 

Gábor Sándor tájékoztatása szerint a különleges édesség fejlesztése szakképzett 

gyógyszerészek bevonásával, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi 

Intézet (OGYÉI) ajánlása és kontrollja szerint történt. Alapanyaga egy kóser 

certifikáttal is rendelkező, szójamentes, gluténmentes, kakaóvajat tartalmazó 

természetes csokoládé 60% kakaó szárazanyagtartalommal. A termék pozícionálása: 

étcsokoládé alapú, D-vitamin tartalmú étrendkiegészítő pasztilla. A csomagolása: egy 

havi adag (30 db) pasztilla, napi egy darab csokoládé, amelynek rendszeres szedése 

segítheti a D-vitamin tartalom fenntartását kevésbé napos időszakban, kiváltképp 

ősztől tavaszig. 

 

Cukrászmester úr kimondottan óvodák és iskolák számára ajánlja ezt a portékát, és 

ennek kapcsán vetődött fel, hogy a járványhelyzetre is figyelemmel a téli időszakban 

négy hónapon keresztül az önkormányzat járuljon hozzá a Dombóváron nevelésben-

oktatásban részesülő óvodások és diákok egészségének védelméhez, és biztosítson 

egy-egy havi adagot. Erről az érintett intézményvezetőkkel előzetes egyeztetést is 

folytattam, mindenki nagyon pozitívan nyilatkozott és lelkesen fogadta a felvetést. A 

csokoládé gyermekeknek történő kiosztása értelemszerűen az intézmények részéről 

fog megvalósulni az általuk megválasztott metódus szerint. A Szent Orsolya Bencés 

Iskolaközpont vezetője jelezte, hogy az iskola fenntartója vállalja a szükséges 

fedezetet.  

   

A városunkban tanulók, óvodába járók létszáma mintegy 1800 fő (a Szent Orsolya 

Bencés Iskolaközpont nélkül, de az 5-8. osztályos kisgimnazistákat beleszámítva), 

négy hónapnyi adag beszerzése adóvonzattal együtt hozzávetőleg 8,5 millió Ft-os 

kiadással jár, amely az idei év költségvetését terhelné, mivel ebben az évben nem 

merül fel szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség a veszélyhelyzettel 

összefüggő átmeneti rendelkezésekre tekintettel. Ugyanakkor vizsgálat alatt áll, hogy 

esetleg minősülhet-e ez adómentes juttatásnak a járványügyi védekezéshez 

kapcsolódva. A Gabriel Bonbon Manufaktúra a teljes szükséges mennyiséget idén le 

tudja gyártani, illetve vállalja a raktározást és a kiszállítást is. 

 

A fentiek alapján kérem Tisztelt Képviselőtársaimat, hogy támogassák a 

kezdeményezést. 

 

 



Határozati javaslat 

a vitamintartalmú étrendkiegészítő biztosításáról a dombóvári nevelési-oktatási 

intézményekbe járó óvodások és általános iskolások részére 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Dombóvár 

Város Önkormányzata megvásárolja a szükséges mennyiséget a Gabriel Bonbon 

Manufaktúra CsokiD nevű, D-vitaminnal dúsított, 30 darabos kiszerelésű csokoládé 

termékéből ahhoz, hogy a Dombóváron működő óvodákba járó óvodás, illetve állami 

fenntartású iskolába járó, általános iskolás évfolyamban tanuló gyermekek négy 

hónapon keresztül – 2021. november 15-és 2022. március 15-e között – kapjanak havi 

egy-egy kiszerelést. 

 

A Képviselő-testület a beszerzés fedezetére 8,5 millió Ft összegű keretet biztosít a 

2021. évi költségvetése terhére, valamint felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2021. november 15. – a beszerzésre irányuló szerződés megkötésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

         Pintér Szilárd 

         polgármester 

 

 


