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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dombóvár Város Önkormányzata a gyermekétkeztetési feladatait a fenntartásában álló 

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet közreműködésével látja el, amely 

2021-től elsősorban az étkeztetés igénybevételének adminisztrációját, valamint az 

étkezési díjak számlázását és beszedését végzi, az elfogyasztásra kerülő ételeket és a 

kiszállítást pedig az önkormányzat által a 2020. évben közbeszerzési eljárás alapján 

kiválasztott vállalkozás, az Eatrend Kft. biztosítja. Az érintett dolgozók és az iskolai 

konyhák működtetési feladatainak átadása a 2020-as év végén történt meg, miután a 

kiválasztott vállalkozó 2021. január 1-jétől látja el a rábízott feladatot az általa 

felújított és bérelt Földvár utcai központi (volt vasúti) konyhában. Az állami 

fenntartású iskolák konyháit pedig azóta – szintén bérleti szerződés alapján – 

tálalókonyhaként működteti, míg az önkormányzati óvodák és a bölcsőde esetében ez 

az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet feladata, de az ételt ide is az Eatrend 

Kft. szállítja.  

 

A tavalyi év további jelentős fejleménye volt a Menza Pure étkezési rendszer 

bevezetése, amely egy internet alapú étkezés-nyilvántartó program, de kapcsolódik 

hozzá egy regisztráción alapuló online szülői felület, és az ügyintézés megkönnyítése, 

a személyes érintkezések csökkentése, valamint a készpénzkímélő fizetési módok 

előtérbe helyezése érdekében az étkezés lemondása, illetve a térítési díj bankkártyával 

való kiegyenlítése az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet felé ezen a 

felületen interneten keresztül is lehetővé vált. 

 

Az Eatrend Kft., illetőleg az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 

beszámolója az előterjesztés mellékletét képezi, ez utóbbihoz kapcsolódva külön 

táblázatokban szerepelnek az adagszámok (havi bontásban, illetve intézményenként 

éves összesítésben), továbbá az étkezők száma az előző évekkel összehasonlítva. 

 

Határozati javaslat 

a gyermekétkeztetési feladatok 2021. évi ellátásáról szóló beszámolókról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Eatrend Kft. és 

az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2021. évi beszámolóját a 

gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról.  

 
 

Pintér Szilárd 

polgármester 
 

 
 


