
 

 
 
 

JustFood Kft. 

Központi iroda 

9970 Szentgotthárd, Füzesi út 7. 

Huszár Gábor polgármester és 

Szentgotthárd Város Képviselőtestülete részére  

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

 

Tárgy: Beszámoló a Justfood Kft. 2019-2020-as tevékenységéről 

 

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Justfood Kft. 2019-2020 tanévben elvégzett munkájáról az alábbi tájékoztatást adjuk. 

 

Általános információk és fejlesztések 

 

A Justfood Kft. 2014. márciusában kezdte meg Szentgotthárd város közétkeztetési 

feladatainak ellátását. Kezdetektől fogva az volt célunk, hogy a szülők és a megbízó 

intézmények részéről mutatkozó fokozott minőségi és mennyiségi elvárások mellett az 

időközben életbe lépett szigorú jogszabályi változásoknak megfelelő módon végezzük a 

munkánkat. 

 

A közétkeztetési rendszer átalakítása a 2018-2019 közötti időszakban megtörtént: 

 

● 2018 július és szeptember közötti időszakban a Széchenyi Iskola épületében működő 

konyha teljes felújításon esett át, azóta ez az egyetlen főzőkonyha a szentgotthárdi 

szolgáltatási területen. 

● A központi főzőkonyha felújításának költségvetése (2018-2019): 

 

Költségvetés mindösszesen: 27.751.000 Ft bruttó 

Eszközbeszerzés: 19.469.950 Ft (üstök, sütők, melegentartók, mosogatógépek, 

egyéb konyhagépek, edényzetek és rozsdamentes bútorok) 

Az építmény közvetlen költségei:  

Aljzat, járólapozás, betonozás: 3.911.600 Ft 

Festés: 250.698 Ft 

Vízvezetékek, szennyvízvezetékek, melegvíz ellátás anyag+munka: 1.915.950 Ft 

Szennyvíz vezetékek tisztítása: 266.319 Ft 

 



 

 
 

Villamos alapszerelés: 532.765 Ft 

Bádogos anyag+munkák, lefolyók: 459.638 Ft 

Beépített eszközök a mosogatáshoz: 94.080 Ft 

Szellőzőrendszer felújítása, elszívóernyők és felszerelés : 850.000 Ft 

 

● a többi telephelyen tálalókonyha működik 

 

A konyhahelyiségek és ebédlők állagmegóvásával, felújításával, fejlesztésével, valamint az 

Önkormányzat tulajdonában álló eszközök javításával, korszerűsítésével kapcsolatban 

folyamatosan merülnek fel teendőink és költségeink. 

 

2020 nyarán minden telephelyünkön elvégeztük az általános karbantartási feladatokat, 

gépek felülvizsgálatát, új szeletelőgépeket és hűtőket vásároltuk. A Széchenyi Iskola 

ebédlőjét hangulatos óriásposzterekkel tettük barátságosabbá. 

 

A Covid-19 világjárvány cégünkre nézve is jelentős visszaesést és terheket jelentett: 

 

● a vészhelyzet első időszakában akadozott az alapanyag ellátás 

● számos alapanyag ára a 2020 év eleji szint másfél, kétszeresére ugrott 

● radikálisan visszaesett az étkezők létszáma (lásd a táblázatot alább) 

● jelentős költség a védőeszközök folyamatos biztosítása 

● a bizonytalan és folyamatosan változó jogszabály-környezet miatt jelentős erőforrást 

igényel a munkaszervezés és munkatársaink biztonságérzetének fenntartása 

 

Covid-19 intézkedések: 

 

● munkatársaink megfelelő védőfelszerelésben (maszk, gumikesztyű) dolgoznak 

● biztosítjuk a folyamatos kéz- és eszközfertőtlenítés lehetőségét 

● a nyersanyag átvétele és az étel kiadása fokozott biztonsági intézkedések mellett 

zajlik 

● munkatársainkat különeljárási rendben tájékoztattuk a járványügyi szabályokról és 

azok betartásának kötelezettségéről 

● az intézményvezetőkkel egyeztetve tájékoztató feliratokat helyeztünk el az 

étkezőkben az étkeztetéssel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről 

● az étkezőkben az ajánlott védőtávolság betartását segítő jelzéseket helyeztünk el 

 

 

 

Létszámadatok 

 

 



 

 
 
A szentgotthárdi közétkeztetési rendszerben résztvevő étkezők száma hónapról-hónapra ill. 

hétről-hétre változik. A tendenciák az alábbi táblázatból kiolvashatóak. 

 

 

 2019. szeptember 
2020. április  

átlag/nap 

2020. szeptember 

átlag/nap 

Szociális étkeztetés  

Reggeli 10 10 10 

Ebéd 135 152 152 

Bölcsőde  

Reggeli 42 4 50 

Tízórai 42 4 50 

Ebéd  42 4 50 

Uzsonna 42 4 50 

Óvoda  

Tízórai 190 15 205 

Ebéd  190 15 206 

Uzsonna 190 15 205 

Óvoda és bölcsőde dolgozók és vendégek  

Ebéd 18 4 15 

Arany iskola (7-10 éves)  

Tízórai 202 0 190 

Ebéd 280 0 320 

Uzsonna 202 0 190 

Arany iskola (10-14 éves)  

Tízórai 12 0 3 

Ebéd 20 0 3 

Uzsonna 12 0 3 

Arany iskola (gimnazisták és szakiskolások)  

Ebéd  0 3 

Arany iskola dolgozók és vendég  

Ebéd 40 15 35 

Széchenyi iskola (10-14 év)  

 



 

 
 

Tízórai 22 0 16 

Ebéd 118 5 110 

Uzsonna 22 0 16 

Széchenyi iskola (gimnazisták és szakiskolások)  

Ebéd 35 0 75 

Széchenyi iskola dolgozók és vendégek  

Ebéd 19 20 35 

Kollégium  

Reggeli 8 0 15 

Vacsora 8 0 15 

 

 

Foglalkoztatottak, munkaszervezés 

 

Általánosságban elmondható, hogy munkatársaink jó munkahelyi légkörben, összetartó 

kollektívaként végzik munkájukat. 

A főzőkonyha szakmai vezetésében jelentős személyi  változások történtek, új főszakácsunk 

2020. szeptember közepén kezdi meg a munkát, mellette 3 új fiatal szakács kollégával bővült 

ill. cserélődött ki csapatunk. 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma  

a szentgotthárdi szolgáltatási 

területen 

  

 2020 április 2020 szeptember 

Konyhai alkalmazottak   

Óvoda, bölcsőde 2 4 

Kollégium 0 1 

Arany iskola 0 4 

Széchenyi iskola 6 9 

   

Irodai alkalmazottak, kiszolgáló 

személyzet 
5 6 

   

Külső szakértők 2 2 

 

 

Együttműködés a megbízóval és az intézményekkel 

 



 

 
 
 

A szolgáltatás 2014. márciusi elindítása óta megszakítás nélkül, havi-kéthavi 

rendszerességgel konzultációt tartunk a meghízó és az intézmények vezetőivel ill. 

képviselőivel. Az ilyenkor elhangzó kéréseket és esetleges minőségi kifogásokat kiemelt 

prioritással kezeljük, és kivétel nélkül igyekszünk megnyugtató módon megoldani azokat. 

A napi problémákat a megbízó képviselői ill. az intézményvezetők, vezető kollégáink 

közreműködésével hatékonyan és gyorsan rendezik. 

Fontos kiemelni, hogy az immáron egész Vas megyét behálózó szolgáltatási körzetünk 

viszonylatában is kiemelkedően jó Szentgotthárdon a megbízóval folytatott kommunikáció és 

problémamegoldás hatásfoka.  

 

Kelt: Szentgotthárd, 2020. szeptember 7. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

 

Kozó Tamás 

ügyvezető 

 


