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Tisztelt Képviselő.testüIet!

Előzmény
A Képviselő-testület a koľábbi évek hagyományát folytatva a 32l20II. (I. 19.) szźtmtl
határozatában döntött aľról, hogy egyĹittműködési megállapodást köt a Magyar Élelmis'erbank
Egyesülettel (Élelmiszerbank) EU Élelmis'".segély program lebonyólítása cé|jábőI. A
programhozva|ő csatlakozás fęltétele 20II. évben azÉIe|míszerbank titalkiírtpá|yázatonva|ő
sikeres ńszvéte| volt. A szerződési feltételeket, köZttik a szerződési időszakot a pźiyáńatő
határozta meg, így azthatáĺozott időľe - 201|. maľcius 8. napjától 2012. február 28. napjáig _
lehetett megkötni. (1. számú melléklet)

A szerzŕidés alapján 20|I. évben az ĺjnkoľmźnyzat két titemben (únius 14. és októbeľ 13.
napján) cisszęsen 54.956 kg adományt (liszt, tészta, kakaó, keksz) vehetett źú, melyet a
kerületben élő létminimum közelében é|ők, a kisnyugdíjasok valamint a hźtrźnyos szociális
helyzetű gyeľmekek és családjaik közĺjtt osztott szét.
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Az adományok szétosztásának szewezését a Polgáľmesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Ügyosztály Családtámo gatźsí lrodája, a ĺőzsefvttosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
(JCSGYK), a szá||itással kapcsolatos feladatot a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
bonyolította |e. Az ađományozottak (2x-2500 család [-9000 fo]) levélben lettęk értęsítve az
adományosztásrő|, melynek helyszíne a 1083 Budapest, Szigony u. l6lb. szám alatti
önkoľmanyzatitu|ajdonú helyiség volt, melyet a Kisfalu Kft. biztosított.

A 20II. évre vonatkozó elszámolás aZ együttmfüödési megállapodásban foglaltaknak
me gfel el ő en me gkül dé sre került az ÉIelmiszerb ank felé.
A pľogramban való részvételre az önkormányzat 20II ' évben adományszá|Iítási költség címen
737,5 e Ft-ot költött.

2012. évi adományľa ajánlat
Az Élehiszerbank 2OI2. jarnlár 25. napjáĺ elektronikus levélben kereste meg az
ĺinkoľmányzatot és arrőI tájékońatott, hogy az idei évben nem íľ ki pá|yźnatot. Azon
partnereknek, akiknek a tavalyi elszámolásai renđben beérkeztek, meghosszabbÍtjak az e|őzó
évben megkötött szerzőďését. A szerzóđés kiegészítést februarban e-mail-bęn küldik majd meg
(az e|őtet1esztés megírásáig nem érkęzett meg), a hosszabbítással kapcsolatos teendőket
legkésőbb februaľ vé géi g tew ezik |ezźlmi.
A tájékońatás szerint 2012. és 2013. évben az EU segélypľogram előkészítésében,
ťlnanszitozásában és bonyolításźlbarl tobb vá|tozás várható, és a jelenlegi információk alapján a
progľam 20l4-ben végleg megszúnik. Ez évben az első osztási fordulóban csak a 33
leghátranyosabb helyzettĺ kistéľség (Budapest nem tartozik kozé), ugyanakkor a második
fordulóban - mely váľhatőaĺl 2012 őszén |esz -, minden korábbi partner korlźńozás nélkül részt
vehet.

Javaslat
Tekintettel arľa,hogy a Jőzsęfvtrosi onkoľmźnyzat azEIJ Élelmiszersegély progľam keľętében
az elmúlt évek soľán évente 50-60 tonna taľtós élelmiszert oszthatott ki, melyet a
Józsefuaľosban élő szociálisan rászorulók nagy vźrakozással és örömmel fogadtak, javasolom,
hogy az Élelmiszeľbank mostani aján|atźi az önkorményzat fogadja el, és a jelenleg hatályos
együttmfüödési megállapodás 2012. mĺíľcius 1. napjától történő hosszabbításának lehetőségét
támogassa.
Javaslom továbbá, hogy az adománnyal kapcsolatos feladatok bonyolításában ismét a
Polgáľmesteri Hivatal (Családtámogatási lroda, Üzemeltetési Csopoľt), a Józsefuárosi
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és a Kisfalu Kft. vegyen részt.

Kiiltségvetés
Az elmúlt évek tapasńa|atai alapján az önkoľmányzat szźilítási, rakttrozási és osztási
kapacitása kb. 50-60 tonna taľtós élelmiszer tekintetében tervezhető, igy a fęnti javaslat
elfogadása esetén a felmeľülő száI|ításí költségek fędęzętére - az elmu|t év tapaszta|ata a|apjźn -
a20I2. évi költségvetés tervezésénéI a Képviselő.testiilet a |2|04 cím dologi előirźnyzattľ'7s}
e Ft-ot biztosítson.

Tájékoztatom a T. Testiiletet, hogy az adományosztás jelentős adminisztratív tevékenységet
(szervezés, kiéľtesítés, elszámolás), másrészt az ađomźtny mennyiségétől fiiggően l4-f8 napon
keresztül napi 6-8 őrźtban 5-8 ember komoly ťĺzikai munkáját (több tonna élelmiszer mozgatása,
csomagolása) igénylő tevékenység.
A munkát akoza|ka|mazotĺak és köztisztviselők a kötelezően elvégzendő napi feladataik mellett
önkéntesf ormában,ellenszolgáltatásnélküIvá||a|táW ják.
Az ĺinkéntes munkavégzés azonban költséggel is jár, mert szükséges biztosítani teát, kávét,
vizet,tisztá|kodási szereket, azaz az a|apvető sztikségletek kielégítését, mely különösen az (iszi-



téli hónapokban zaj|ő osztás sorĺín jelentős kiadás. Tekintettel arra) hogy a JCSGYK
költségvetésében a korábbi években erľe fedezet nem állt renđelkęzésre, ezért javasolom, hogy
az önkormányzat biztosítson a JCSGYK 2012. évi költségvetésében cé|zottan az EU
segélyosztással kapcsolatban kęletkezett költségek fedezetére minimum 250 e Ft tisszeget külĺjn
elszámolás mellett.

A Képviselő-testület döntése a helyi önlĺoľmányzatokĺőI sző|ő 1990. évi LXV. töľvény 8. $ (2)
bekezdésén alapul.
Mindezek alap1arl felkérem a T. Képviselő-testiiletet az a|źhbjhatźtrozatijavaslat elfogadásáĺa.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy
1. ? Budapest Főváros VIII. KerĹilet Józsefuáľosi onkormányzat és a Magyar

Elelmiszeľbank Egyestilet k<jztitt határozott időre megktitĺitt Egytittmfü<idési
megállapodás meghosszabbítźsához - 2012. március 1. napjától - azEU Elelmiszersegély
programban va|ő részvétel céljábó| hozzájźrul, melynek a|apján a felajánlott adomanyt
elfogadja.

2. az adoményszá|Lítás kĺĺltségeire az önkormányzat a 2012. évi költségvetés 12104 cím
dologi kiadás e|oirányzat terhére 750 e Ft-ot biztosít, egyúttal felkéri a jegyzot,hogy az
adománysz á||itást a Szerv ezési é s Üzemelteté s i IJ gy o sztá|y t a bízza.

3. felkéľi a jegyzot, hogy az adomány kiosztásával jarő szewező-adminisztratív
tevékenységet a Családtámogatási Irodára az osztást a Jőzsefvárosi Családsegítő és
Gyeľmekj óléti Központr a bízza.

4. felkéľi a Kisfalu Kft.-t, hogy azEU Elelmiszersegély program keretében kapott uolo,,,u,,,
rakttnozására és annak kiosaásáľa alkalmas helyiséget biztosítsa.

5. a Jőzsęfvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺĺzpont 2012. évi kĺĺltségvetésében dologi
kiadás előirźnyzaton 250 e Ft-ot biztosít a2012. évi EU Elelmiszęľsegély kiosztása soľán
felmenilő költségelae.

6. Ťlkéri a polgármestert - a határozat l. pontjában foglaltak a|apján - a Magyar
Elelmiszerbank Egyesület á|ta| megküldött egytittműködési megállapodás
meghosszabbitásáĺa vonatkozó dokumentum aláitásźna.

Felelős: polgáľmester, és a 2. és 3 . pontok esetében a jegyzo is

Határidő: 1. - 3., 5. pontok esetében: 2012. február 16.
4. pont esetébeĺ:2012. decembeľ 31.
6. pont esetében:2012. február 27.

A dtintés végrehajtását végző szewezeti egység: Humánszolgáltatási Ügłosztóly
Családtómogatási lroda, Pénzi)g1,łi Üglosztály, Szervezési és Üzemeltet,ési Uglosztóly,
Józsefvórosi CsąIádsegítő és Gyermekjóléti Kozpont, Kisfalu Kft.

Budapest, 2012. februĺíľ 3. l \^. Á

{ąľ*4Ł* ť.( {h /
Santha Pétemé \
alpolgármester

Tĺiľvépyessési el|en(7;zés: 
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1. számímelléklet

(a hatályos szerzodés pdf. foľmátumban)



Egyiittmiĺkłidési megállapodás,

amely létrejött

egyrészró| a Magyaľ Él"l-isz".bank Egyesület (1151 Budapest, Visonta u' 1.) _ a

továbbiakban Élelmiszeľbank,

képviseletében eljár: Csęh Balázs . elnök,

másrészrő l Bu dapest Főváľos VIII. Keľü let Józsefváľos i onkoľ mány zat

(l082 Budapest Baross u,65-67,) _ a továbbiakban Kedvezményezett

képviseletében eljár: Dr. Kocsis Máté - polgármester

_ További akban együttes en : Egyiittmű kłidő Felek

között az a|u|írott helyen és napon.

1. Az együttmíĺködési megállapodás tárgya

l.l. Az Élelm i s zerb ank non-profi t szetv ezet, me lynek
publicitás eszközeivel kapcsolatot teremtsen

élelmiszerfeleslegek és az aľ::a rászorulók között,

éhezés csökkenését'

célja, hogy az informźtciógyíĺjtés és

aZ országunkban felhalmozódó
ezze| e\ősegítse a szegénység és az

1.2.

I .3.

Az Élelmiszerbank sajźt maga közvetlenül nem oszt élelmiszeľt, hanem kizźtrőlag a

szegénység elleni küzdelęmben résztvevo karitĺív tevékenységet folytató szervezęteken

k".Jszttit juttatja ę| azt a rászorulókhoz, Az Élelmiszerbankkal karitatív szewezetek a

kapott élelmiszert kizárőIag rászoru|ó emberek jav ára oszthatják szét.

Az Élelmiszerbank azon élelmiszereket, melyeket gytijtott vagy kapott, a karitatív

szervezeteknek ingyenesen adja át' Az átadott élelmiszer mennyisége fiigg az

Élelmiszerbank rendelkęzésére álló árumennyiségtől és az összes karitatív szervęzet

szükségleteinek méľtékétol. Az Élehiszerbank az elosztás során igyekszik aZ

egyenlětes és méltányos ęlosztás elveit kovetni, a karitatív szervezętek az ę|osztás

folyamatát és módját nem vitathatják.





I'4. AMezogazdasági és VidékfejlesztésiHivatal (1095 Budapest, Soroksári iĺ22-24. _ a
továbbiakban MVH) ,,d Közosség legrászoruĺóbb személyeinek intervenciós

készletekbőI szórmazó éIelmiszerekkel történő ellótása', progľam cé|jára kijelölt
inteľvenciós készletek fę|hasznáIásźlva| előállított élelmiszeľsegéIyt biztosít
Magyarország |egrászorulóbb személyei számára, a Bizottsóg 1992. október 29-i, a
Közosség legrdszorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó

élelmiszerekkel torténő ellatasaľa vonatkozo részletes szabályok megdllapĺtdsaról szóló

3I4g/g2/EGK rendeĺete, valamint a Bizottság, a Közosség legrászorulóbb személyeinek

az inteľvenciós készletekbőI származó éIelmiszerekkel torténő ellátását célzó, a 20] l-es
koltségvetĺźsi év terhére a tagáIlamok rendelkezés,źre álIó erőforrások elosztására
vonatkozó terv elfogadásáról szóIó rendelete szeľint.

1.5. A MVH kozleményben tette kozzé az FIJ É|elmiszersegély pľogramban való

ľészvétel feltételeit és ahhoz kapcsolódóan a vele szerzódő segélyszervezetek eljárási

kotelezettségeit' A közlemény a\Ąán azÉ|e|miszerbank kéręlmet nyújtott be, melyben

igazo\Ía, hogy rendelkezik mindazon feltétęIekkel, melyek a programban való

részvételhez szükségesek.

I.6, Az Eu Élehiszersegély program keretében szétosztásra kerülő élelmiszersegély

megyei, ľászorulói csoportonkénti és a programban résztvevő segélyszervezetek közötti

megoszlását az MVH hatźrozza meg. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a

széiosztásra kapott élelmiszeľ mennyiségének és fątźljának meghatározásáva| szemben

kifogással nęm élhęt'

I,7,,,Legrászoľulóbb személyek'' alatt jelen Együttműkodési Megállapodás a|ka|mazása

tekintetében azok a természetes személyek, egyének, valamint aZ ezen személyekből

álló családok vagy csoportok értendők, akik szociális és pénzügyi rászorultság alapján

az alźhbi kate gó r i ák v a l am e l y i k éb ę tarto zn ak:

a. létminimum közelében élők, önhibájukon kĺvül létminimum kłizelében élők;

Azon személyek, családok tartoznak ebbe a kategőriába, amelyek esetében az egy főre
jutó jövedelemszint a létminimumhoz közeli értéket jelelrt. Jelen meghatározástő| a

telepiilesĺ onkoľmányzat, i||etve a segélyszervezet a rcnde|kezésérę álló információk

a|Ąán (pl.: a rászoruló egészségi źtl|apota, életkcjrĺilményei, életmódja, esetlegesen a

munkavállalási hajlandóság, stb.) indokolt esetben pozitív és negatív irányban is eltérhet.

b. kisnyugdíjasok;
Azon šzňé1yek tartoznak ebbe a kategőriźlba, akik nyugdíja és egyéb forrásból

származőjövedelme a létminimumhoz közeli értéket jelent, azonban ezen érté|<határtő| a

telepü|ési önkormányzat, i|letve a segélyszervezet a rendelkezésére á|ló infoľmációk

a|Ąán (p1.: a rászoruló egészségi áI\apota, életkörülményei stb.) indokolt esetben

pozitív és negatív irźlnyban is eltérhet.

c. hátľányos szociális helyzetű gyermekek.
Azon kiskorú szemé|yek tartoznak ebbe a kategóriába, akik a települési önkormányzat,

illetve a segélyszervezet rendelkezésére á||ő információk a|apján szociálisan hátrányos

helyzetűek

Az a1ábbi tźh|ázat tarta|mazza a Kcizponti Statisztikai Hivatal á|ta| a létminimum

értékénęk meghatározása cé|jábő| végzett kutatás eredményét, amely segítséget jelenthet





az ęgyes személyek rászorultsági kategóľiába tartozásának megállapitásához. A számok
nem jelentenek kötelező értékhatáľokat, a rászorultsági szint meghatározása minden
esetben az é|ęlmíszeľek osztását végző, vagy azt koordináló szervezet feladata és

felelossége, azonban a tźlb|ázatban fęltüntetett éľtékeknél jelentősen magasabb
jövedelemmel rendelkezó szemé|yek, családok csak kifejezetten indokolt esętben
nyi lvánítható ak ľászoľul órrak.

L étm i n i m u m é rtékek a kü lö n biiz ó hántartástíp u sokb an

Háztaľtástípus
Egy főľe számított havi

érték' Ft łisszesen

Aktív koľúak hántartásai

1 felnőtt 7l 736

l felnőtt 1 gyermekkel 59 r82

1 felnőtt 2 gyęrmekkel 5l 4tl

2 felnőtt 6f 769

2 felnőtt 1 gyermekkel s7 389

2 felnőtt 2 gyermekkel s2 008

f feLnott 3 gyeľmekkel 47 346

2 felnott 4 gyermekkel

3 felnőtt

3 felnőtt 1 gyeľmekkel

3 felnőtt 2 gyermekkel

3 felnőtt 3 gyermekkel

3 felnőtt 4 gyeľmekkel

Nyugdíjas korrĺak háztartásai

l személy

2 szemé|y

3 személy

44 237

59 780

56 49f

5f 367

48 422

45 604

64 562

55 595

52 606

KSH _ Létminimum 2008 cĺmű kiadvány alapján (megjeĺenés dátuma: 2009. június)

1,8. Az pU Élehiszersegély pľogľam célja, a nehéz helyzetben élő emberek számára

tcjľténő segítségnyúj tás az élelmiszeradományok segítségéve|, azonban a Program

végrehajtása nem eľedményezheti a rászoľultsági körbe taĺtozás hosszú távil
konzqvá|ását, illetve akizárőIagsegélyből történő megélhetés elősegítését.

1.9' A rászoľultság kizárőIag a személy jovedelmi viszonyait, életköľülményeit, életmódját

lehet figyelembę venni.





)

l.10. AzEU Elelmiszersegély program keretében adományként átadott é|e|miszer az
MVH közreműkĺjdésével és utasításai szerint, az Élelmiszerbank, illetve a vele
kapcsolatban álló alvál.\alkozői szeryęzętęk, intézmények útján jut el a magyarországi
ľászorulókhoz. AzEU Élelmiszersegé|y programot azEurőpaiUnió finanszírozza.

1.11. Ję|en szerződés területi hatá|ya Magyarországra, ezen belül is a szerződés
ęIvä|aszthatatlan mellékletét képezo l. sz. mellékletben szereplo településekre terjed ki.
A kedvezményezett. kizárőIag a területi hatályon belül jogosu|t az átvett adományok
szétosztására'

Együttműködő felek jogai és kłitelezettségei

2.1. A Kedvezmény ezett j ogai és kiitelezettségei

2.I.|. Yá|Ia|ja, hogy az Élehiszerbank száI|ítási éľtesítését 2 munkanapon be|ül
telefaxon vagy,e-mail-ben visszalgazo|ja (elfogadja vagy elutasítja). Visszaigazolás
hiányában az Elelmiszerbank jogosult az tru éLtadását megtagadni és a felajánlást
törölni.

2.1.2. Vállalja, hogy az elfogadott és. visszaigazoIt szá||ítmányok vonatkozásában
szétosztásra kapott élelmiszert az EIę|miszerbank raktárából, az Elelmiszerbank
által megjelcĺlt napon e|szá||ítja' Amennyiben az e|szźilitás az adott időpontban nem
történik meg, az Elelmiszeľbank jogosult a felajánlott árut más szervezetnek átadni,
a korábban felajánlott árumennyiséggel kapcsolatban Kedvezményezett semmiféle
kcjveteléssel és j o gorvos lattal nęm é lhet az E|ęImiszeľbankkal szemben.

2'|,3. Vállalja, hogy aZ élelrniszersegélyként szétosztandó élelmiszereket tiszta,
napfénýől védett, száraz tároló helyeken, az egészségügyi előírások betanásával
táľolja, továbbá váIIa|ja, hogy az ugyanazon téte|hęz tartoző árumennyiséget egy
helyen, más tételektől, illetve egyéb áruféleségektől jól elkiilönítetten, kcinnyen

hozzáférhető és azonosítható módontároIja, továbbá viseli ęnnek koltségeit és az
ezze| kap cso latos telj es ktlrű felelősséget'

f,|,4, YáI|a|ja, hogy az élęlmiszęrsegélyként szétosztandó élęlmiszeľeket tiszta,
élelmiszer szá||ításátra egészségügyileg megfe|e|ő jármúveken szá|Iítja, illetve
szźi|íttatja.

2.1'5, Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a részére eljuttatott
élelmiszereket he|yi szinten és minden egyéb bęavatkozás nélkül kozvetlenül,
szĺikség szerint csomag vagy étkeztetés formáj źtban juttatja el a legrászoľulóbb
személyeknek' Ezen keretek között Kedvezményezett jogosu|t a rászorulók köľében
töľténő szétosztás mód|áról és ütemezéséről saját hatáskörben dönteni.

2.|.6' Koteles az é|ę|míszersegélyként átvett élelmiszerek minőségét megorizni az
átVéteItől a kiosztásis.

2,1.7 ' Az élelmiszeľ osztását a Kedvezm ényezett köteles az Élelmiszeľbank
raktź.ľá'ů'ól. tiiľténő kiszáIlítást ktivető 1 héten belüI megkezdeni és 2 héten be|ül
befejeznĺ. Amennyiben a Kedvezményezett" megszegi jelen pontot, az





élelm iszerekke l kapcsolatban fę lmerülő minő sé gi hibáért kizfu ő|ago s felelő s séggel
tartozik aZ élelmiszer mennyiség kicserélése á|ta|. A hiányző, vagy hibás
élelmiszermennyiség pótlásáró1 a Kedvezményezett köteles gondoskodni.

2.1.8. A Kedvezményezett részére _ a rászoru|ők számára tĺirténo fizikai szétosztás
céljából _ źúadott élelmiszer az MYH tulajdonát képezi a rászoruló szemé|y
számźlra történő kiosztási g'

f.|,9. A szétosztás céljából átvett élelmiszęr kizáróllag az Élelmiszerbank előzetes
engedélyéve| selejtezhető le, semmisíthető ffieg, aZ Élelmiszerbank e|(5zetes
engedélye nélkül selejtezésre került, vagy megsemmisített élelmiszer pótlása a
selejtezést végző szervezet kotelessége . A hiányző élelmiszermennyiség pótlásáró|
a Kedvezmén kötę|es

2.L.10. Ktiteles az élelmiszeľsegély szétosztásának megkezdése előtt lega|ább öt
munkanappa| e-mail-ben éľtesÍteni az Elelmiszerbankot a szétosztás pontos
helyéľől és ütemezésérőI, valamint az é|e|miszeľsegélyben ľészesiilő rászoruIók
váľható |étszámárő|.

f.|.11. Kedvezményezętt a szétosztandó élęlmiszereket a rászorulők részére csak
ingyenesen adhatja át, az élelmiszerekért a rászorulóktól ellenszolgáItatást nem
kérhet, a szétosztásra átvett élelmiszert el nem adhatja' Kedvezményezett a
rendelkezésére bocsátott élelmiszersegély szétosztásával kapcsolatos tevékenységet
csak a jelen Együttműkodési Megállapodásban rögzített feltételek bęÍartásáva|
végezheti.

2'| .lf . Biztosítja a nyomon követhetosé get, źlt|áthatóságot e|járása minden szakaszában.

2.|,|3. Az átvętt élelmiszeľeket nem hasznáIja fel üzleti célokľa, nem értékęsítheti,
hanem azokat ellenszolgáltatás nélkül adja át a rászorulóknak, és kizárő|ag a

rászoľulóknak, illetve nem haszná\ja fe| semmiféle vallási, politikai vagy más
ideológiai befolyásolás céljábóI sem'

2.1.14, SegéIyszervezęt _ az adatvédęImi szabályok sérelme nélkül - köteles olyan
nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza azon személyek va1y szociális
i ntézm ények ad atait, akik az é lelm i szers e gé|yt r ászoru l óként átvették.

f.I.15. Az élelmiszert źivevő rászoruló, illetve szociális intézmény megbízottja az
átvétellel egyidejűleg a|áírásáva| |átja e| a Kiosztási adatlapot, ezze| igazo|va az
źĺvéte| tényét. KedvezményezeIt aZ élelmiszerekért a rászorulóktól
ellenszolgáltatást nem kéľhet, a szétosztásra átvett élelmiszen el nem adhatja'
Kedvezményezett a rendelkezésére bocsátott élelmiszersegély szétosztásáva|
kapcsolatos tevékenységet csak a jelen Együttműkodési Megállapodásban rogzített
feltételek betartásáva| végezheti. Kedvezményezett váI|aIja, hogy az
élelmiszersegély szétosztásźna| kapcsolatos tevékenysége teljes tartama aIatt

mindęnkor biztosítja a nyomonkövethetőséget, aZ át|áthatőságot. A kitöltött
adatlapok l-l példányát aKędvezményezett köteles a szétoszÍást követő 8 napon
belü| eredeti példányban, postai úton (ajánlott küldeményként!) eljuttatni a

Elelmiszerbankrészére. Az adatlapok l-1 másolati péIdányát a Kędvęzményezett
köteles megőtizni'





f ,|,16. Amennyiben a KedvezményezetĹ a szétosztásra átvętĹ élelmiszeréľt a
ľászorulóktól ellenszol gá|tatźst kért, vagy fogadott el, akkor u, É|"|^i,,erbank a
Kedvezményezette| szemben l00.000fFt. kötbért érvényesíthet, ezęn felül a

Kedv ezm én y ęZett a kovetkező fordulób ó l kizźľr źsr a kęľü lhet.

f .1.|7, 
^ 

Kiosztási adatlapon minden élelmiszeľsegélyben részesĺi|ő ľászoruló
személy (pl.: a rászorulĺĺ család va|amennyi tagjának) nevét fel kell tüntetni,
abban az esetben is, amennyiben a kiosztáskoľ nincs je|en. l-bben az esetben a
Kiosztási adatlapot a segélyezett nevében élelmiszeľt átvevő személy (pl.:
hozzátartozó, vigy meghatalm azott) írja a|á. Étkeztetést biztosító szociális
intézmények esetében az élelmiszersegélyt az intézmény vezetője veheti át egy

tételben az intézmény által gondozott és ľászorulónak tekinthető személyek
listájának mellékletben ttiľténő feltüntetése mellett.

2.l.18. Amennyiben Kedvezményezett számára bizonyíthatóvá válik, hogy valamely
rászoruló szemé|y az źttvętt élelmiszert értékęsítette, a ľászoruló személy az osztást
követő l80 napig nem részesülhet élelmiszersegélyben a Pľogram keretében.

2,|.1g'Kedvezmén yezett kiite|es az EIJ Elelmiszersegé|y pľogľammal kapcsolatos
minden dokumentációt a kiál|ítástól számított legalább 5 évig megőľizni. E
rendelkezés nem érinti a számvite|i, és az adójogszabályokban előírt bizony|at _

megoľzési kotelezettséget.

2'|.20'A nyilvántaľtásokat a Kedvezményezett kötęles azÉI"|mis,erbank képviselői és

az MVH ellenorei fe|sző|ításźlra bemutatni.

f .I,f|. Kedvezmé nyezetttovábbi alvállalkozókat nem vonhat be azEIJ Élelmiszeľsegély
program végľehajtásába'

f.|.f2., Kedvezményezett nem jogosult semmilyen díj-, vagy kciltségköveteléssel az

Elelmiszerbankkal és az MVH-val szemben fellépni.

2.I,23,Kedvezményezett kötelezettséget vállal arľa, hogy az E|J Élelmiszersegély
program keretein belül kizárólag csak Elelmiszerbankkal áll kapcsolatban, más

szervezettől e programből származó élelmiszert nem vesz át.

f.l,f4.Kedvezményezętt teljes körű anyagi felelősséggel tartozik a program keľetében

átvett élelmiszerękért aZ źLtvéte\től a szétosztás |ęzárultáig, kivéve a vis maior

eseteit, illetve azon eseteket, amelyekben a feldolgozó felelossége áIlapítható meg.

Amennyiben Kedvezményezett az.átvetÍ' élelmiszerľel kapcsolatban minőségi hibát

ész|e|, k<jteles a hiba tényéről az E|e|miszerbankot 1 munkanapon beliil értesíteni.

A minőségi hibás élęlmiszert a gyártő kizfuő|ag az MVH engedélyével, illetve
fe lszó l ítása a|apján cserélhęti ki.





J.

f.|,25.Kedvezményezettkötelezi magátarra,hogy amennyiben azEI.] Elelmiszersegély
programmal kapcsolatban, kiadványt (tájékoztatőt) készít, vagy készítésére ad

rnegbízást, illetve az EIJ Elelmiszersegély program a sajtóban nyilvánosságot kap
(riport, újságcikk stb.), akkor a megjelenő művön (kiadvány, tájékoztatő, ripoľt,
újságcikk, stb.) jól |äthatő helyen feltüntetésre kerül az EU Elelmiszersegély
pľogram elnevezés, továbbá, hogy az EU ElelmiszersegéIy program keretében

szétosztott, vagy szétosztásra kerülő élelmiszer az E|e|miszerbank és az MVH
kozręműkodésével kerü|t, vagy kerül szétosztásra'

2.1.26' Kedvezményezett, illetve aIvéĺ||a|kozőja köteles az EU Élelmiszersegély
programmal kapcsolatos minden dokumentációt a kiállítástőL számított lega|ább 5

évig megőrizni.

2.1'27, Kedvezményezett vá||alja, hogy székhelyén és weboldalán a Magyar
É|elmiszerbank Egyesület logoját, linkjét és ,,A települést/szeryezetet a Magyar
Él"l-is"".bank Egyesület támogatja,, feliratot felttinteti (az ehhez szükséges

táblát i lletve elektľonikus l o gót az E|ę|miszerbank bizto s ítj a)

2,t.28.Kevezményezett vá||a|ja, hogy az élelmiszeľ kiosztásáná| és az osztási
értesítésnél a .tVlagyaľ Elelmiszeľbank Egyesiĺlet nevét feltünteti, az osztás
helyszínén az Elelmiszerbank által biztosított plakátokat kihelyezi

f ,1 .29 ' Kedvezmén yęzętt vti|a|ja, hogy amennyiben aZ Élelmiszerbank kérésére

fenyképeket, esetleg videoanyagot készít az é|eImiszeľęk osztásárő|, abban az

esetben a képeken megjelenő személyektől engedélyt kér a képek Elelmiszeľbank
által i komm un ikác i ó s cé l okra történő f e\hasznáiásźlhoz. Az El e l m i s zęrb ank r é szér ę

kizárőlag olyan anyagokat juttat el, amelyeken az azon szeľeplők a megje|enéshez

beleegyezésüket adták.

2.f. Az Élelmiszeľbank és MvH jogai és ktitelezettségei

2,f.1. A Kedvezményezett számźra a rászorulók körében történő szétosztás céljából
átadŕsr a kęrü l ő é l el m i szer menny is é gét a Él e l m i szęrbank hatźr ozza meg.

2.2.2, Az MVH és az Élelmiszeľbank illetve az áItalra meghatalmazott szeÍvęzetvagy
személy, báľmikor jogosult ellenőrizni a támogatott program megvalósulását.

Kedvezményezett elfogadja, hogy az MVH az EU Elelmiszersegély program

végrehajtás a a\att, annak bármely szakaszźlban. illetve az azt követő 6 hónapig előre

be nem jelentett ellenőrzéseket rendelhet el.

f .f .3, Az Élelmiszerbankkote|es az MVH felé a programmal kapcsolatos beszámolókat

elkészíteni.

Helyszíni ellenőrzés

3.l. Kędvezményezett elfogadja, hogy az MVH és a Élelmiszerbank adminisztratív, illetve

helyszíni ellenorzést végezhet az e|jtĺrás bármely szakaszában





3.2, A helyszíni ellenőrzésnek igazolnia kell a szétosztásra kerülő termékek mennyiségi és

minőségi megfelelőségét, továbbá a nyomon kovethetőséget arra tekintettel, hogy az
éle|miszer a ľászorulókhoz eliutott.

3.3.A szétosztásért felelős személy yaEY annak megbízottja és a Kedvezményezett
képviselője köteles az MVH illetvę Elelmiszerbank helyszíni ellenőreinek munkáját
mindenbęn elősegíteni'

3,4. Kedvęzményezett. az intervenciós készletekbő| származó temékeket az MVH, i||etve az

Élelmiszeľbank helyszíni ęllenőrzései érdekében könnyen hozzáférhętővé és könnyen
azonosíthatóvá teszí,

3.5'A helyszíni ellenőrzés eredményérol jegyzőkönyv készül, és az abban rögzítetÍ.

hiányosságokat és hibákat a Kedvęzményezett a jegyzőkönyvben meghatttrozott
határidőn belul koteles pótolni, illetve kijavítani. A kcjtelezettségek elmulasztása
szerzódésszegésnek minősül, valamint az adomány visszavonását eredményezi.

4. Az együttműködési megá||apodás megsértése esetén a|kalmazandó szankciók

4.1.Báľmelyik fél súlyos kcjtelezettségszegés esetén az egyuttműködési megállapodást
azonna|i hatállyal felmondhatja a teljesítési határidő letelte előtt. Az azonnalli

felmondást az ok megjelolésével írásban kell kozcilni a másik fé|1ęl. Sú|yos

kotelezettségszegésnek minosül külcjnösęn az együttműködő felek rosszhiszemű
magal.artása'

4.2. Amennyiben a Kedvezményezett tůta| áLtvett termékek szétosztástń a KedvezményezetÍ.
nem tudja igazo|ní, Kedvezményezett köteles a hiányző éIelmiszęrt a hiányző
mennyiségben, éS az átvętt élelmiszersegéllyeJ megegyező minoségben megvásárolni, a

vásárlás tényétigazo|ő szám|a másolatát azE|e|míszęrbank ľészéľe faxon eljuttatni, és

az a|ábbiakban felsoľolt információk feltüntetéséről címkézéssel gondoskodni:
. az élelmiszer megnevezése;
. az összetevők felsorolása;
. az élelmiszęr nettó mennyisége, amelyet tömegegységben, kilogrammban vagy

grammban kifejezve kell megadni;
. a gyźLrtáts éve' hónapj a, napja és szavatossági ideje, vagy aZ élelmiszer minőség-

megőrzési időtartaménak lej árati dátuma;
. az élelmiszęľ e|őá||ítőjának neve, cégneve, vagy jele, amely jelölés aIapján az

üzemnek egyértelműen azonosíthatónak kell Iennie, va|amint címe;
. a minőség megórzéséhez szükséges különleges táro|ási vagy felhaszná|ási

feltételek, amennyiben az szükséges;
o ,,EIJ ÉrplvĺlszERSEGÉLY _ Kereskedelmi forgalomba nem hozhatő,, jőI

o|vasható felirat;
o Az Euľópai Unió lobogójának képét
. A MagyarKöztársaság lobogójának,vagy címerének képét,
. az adott tételt jelolő, MVH által meghatarozotttételszám

4.3. Amennyiben a helyszíni ellenőľzés megél|apitásai a|apján az é|e|miszerek tárolása nem

fęIel meg aZ előírt kovetelményeknek, a Kędvezményezett köteles a

kovetelményeknek megfelelő _ másik helyszínre történő źltszá||itásźról gondoskodni,





továbbá minden szükséges intézkedést megtenni az áru minőségének és mennyiségének
megőrzése érdekében az átszáI|ítás befejezéséig. Az źtszáI|itás költségei
Kedvezmén y ezettet terhe l i k'

4,4. Amęnnyiben a Kedvezményezett áL|taI źLtvett élelmiszer minősége a Kedvezményezett
hibájából az adott éIelmiszerre vonatkozó ęlőírások által meghatźrozott szint a|á
csökken, Kedvęzményezett. köteles a megromlott élelmiszert a hiányzó mennyiségben,
és az átvett élelmiszersegéllyel megegyező minőségben megvásárolni, avásár|źls tényét
igazo|ő szám|a másolatát azE|elmiszerbank részérę faxon eljuttatni, és az a|ábbiakban
fe l s o ro lt i nfo rmáci ók fe ltü nteté sé t o| címkézés sel gond o sko dn i :

. az é|elmiszeľ megnevezése;

. az élelmiszer nettó mennyisége, amelyet tömegegységben, kilogrammban
vagy grammban kifejezve kell megadni;

. a gyźLrtás éve, hónapja, napja és szavatossági ideje, vagy aZ élelmiszer
minő ség-m egorzési idotartamának |ejárati dátuma;

. az élelmiszeľ e|i5á|Iítőjának neve, cégneve, vagy jele, amely jelölés a|apján az
üzemnek egyérteIműen azonosíthatónak kell lennie, valamint címe;

. a minőség megőrzéséhez szükséges kiilĺĺnleges tárolási vagy felhasznáIási
feltételek, amennyiben az szükséges;

. ,,EU ÉI-pI-lĺlszERSEGÉLY _ Kereskedelmi forgalomba nem hozható'' jó|
olvasható felirat;

o Az Európai Unió lobogójának képét
. A Magyar Köztársaság lobogój źnak,vagy címerének képét,
. az adott tételt jelölo, MVH által meghatátozotttétę|szźlm

A megromlott élelmiszeľ további kezęléséľől Kedvezményezett gondoskodik.

4.5. Bármely helyszíni, illetve egyéb ellenőrzés akadáIyozésa aZ együttműködési
m egál lapodás fe lmondását vonhatj a maga után.

4.6.Egyéb hiba esetén a Élelmiszerbank felszólítja Kedvezményezettet ahibakijavításźĺra,
súlyos, vagy ismétlődő kötelezettségszegés esetén a Elelmiszerbank ťe|mondja az
együttműködési megállapodást.

4'7,Yis majoľ esetén a szankciók a|ka|mazásátó| a Élelmiszeľbank részben, vagy teljes
egészében eltekinthet.

5. Az együttműködési megállapodás éľvényessége

5.l ' Jęlen együttműködési megállapodás az a|áirás napjén |ép hatźiyba és f0|2. fębruár f8-
ig érvényes.

5.2. Kedvezményezett az egyuttmuködési megállapodás a|áításánaknapjźtő| kötelezettséget
v ál l al a j el en e gyüttműktj d és i me gál l ap o dásban fo gla|tak b etaĺásár a.





ó. Egyéb ľendelkezések

6.1' A szerződéskötéssel egyidejűleg a Kedvezményezett igényfelmérő adatlapot tölt ki'
amely tarta|mazza a Kedvezményezett főbb adatait és rendelkezésre áI|ő erőforrásait. A
Kedvezményezett minden esetleges későbbi váItozásrő| tájékoztat1a az
Elelmiszerbankot.

6.Z.Kedvezményezett hozzájźrul, hogy a jelen szerződés keretein belül megvalósuló
támogatás tényét azE|e|miszeľbank tájékoztatő és kommunikációs anyagain felt[intesse'

6.3. Felek az egyuttműködés sotán az adatkezelés és adatszolgáltatás teljesítésénéI a

mezógazdasági és vidékfejleYtési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó e|járás egyes kérdéseirő| és az ęzzel összefiiggő törvénymódosításokról
sző|ő f003. évi LXXIII. torvény, továbbá a szemé|yes adatok véde|méről és a
közéľdekű adatok nyilvánosságáról szóló |99f ' évi LXru. törvény rendelkezései szerint
járnak el. Felek aZ együttműködés során kötelesek biztosítani az adatkezelés

biztonságát.

6.4. A jelen Együttműködési megállapodás tarta|mát képezi a Mezőgazdasági és

Vidékfejlesztési Hivatal l7712009. (XI' 20.) számu, az EU Elelmiszeľsegély
progľamban történő részvétel feltételei a segélyszervezętek részére a 20l0-es
költségvetési évvel kęzdődó végľehajtási időszak vonatkozásában című Közleménye is,

így az abban foglaltak mindkét fé| számára kötelező érvényűek'

6.5. Jelen Együttműködési Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor
hatályos és vonatkozó közösségi és hazai jogforrások rendelkezéseit kell a|kallmaznl
így külcĺnösęn az a|ábbiakban foglaltakat:

. A TANACS 1987. decęmber |0.i3730187/EGK RENDELETE a kijelölt
szervezeteknek az intervenciós készletekbő]r származő élelmiszerekkel a
Közösség legrászorulóbb személyeiszámáratĺjľténő szétosztás cé|jźlbőI történő

ę||átás ár a v o n atko z ó á lt a 1 áno s s zab áI yo k me gtil ap itás ár ő| ;

. ABIZ)TTSAG l992. októb er f9-i 3|49D}'EGK RENDELETE a Közosség
l e grászo ru l óbb szem é Iy ęinęk az interv enci ó s készl etekbő | szár maző
élelmiszerekke l történő e||átásár a vonatkozó részletes szabályok
megá|Iapításárő|;
. ABIZ)TTSAG 2009' november t9-i 1||1lf009lEK RENDELETE a Közösség
legľászorulóbb személy ęinek az intervenciós készletekbőI származő
élelmiszęrekkel tcĺrténő e|Iátźsát cé|ző, a 201O-es költségvetési év teľhére a

tagá l lam ok rende lkezés ére ál ló erő forrás o k e\o sztásár a v onatkozó terv
elfogadásáról és a 3I49DzlEGK Ręndelet egyes ľendelkezésęitol való eltéľésről;
. 1959. évi IV' törvény a Polgári Törvénykönyvről;
.2OO3' évi LXXIII. tĺirvény amezógazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyęs kérdéseiről és azezze\
összefi.i ggő torvénymódosításokró l ;

. f003. évi XVI. torvény az agrärpiaci rendtartásľól;

. fO04' évi CXL. torvény aközígazgatási hatósági e|járás és szo|gźitatás általános

szabá|yaírőI;
. 81 lf003, (VI. 7.) Kormányrendelet a Mezo gazdasági és Vidékfej lesztési

Hivatalról;

l0





' . 141'/f003, (D(. 9.) KoľmányrenďeletazEurópai Unió Kozos Agrárpoiitikája
magyarországi végľehajtásában, illetve a nemzeti agrźrtttmogatási rendszerben
éríntett ügyfelekkel összefiĘgő iigyfélregiszter létľęhozásráĺól és az ezze|
kapcsolatos nýlvántaľtásba vételrőI;
. 102/2004' Gv.27 ') Kormányrendelet a mezőgazdasági és.élelĺniszer-ipari
termékek int'e,rvenci ńj áról ;

6.6' Kedvezményezett kije|enti, hogy a jelen együftmĺikodési megállapodást, valamint a
vonatkozó szabálvozások ľendelkezeseit mesismęrtę. és tudomásul vette.
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1. számú melléklet _ a szerződés teľületi hatálya

A Kedvezm ényezett a ,,a Közosség legrászorulóbb személyeinek intervenciós készletekből

származó éIelmiszer ekkel rcrftnő ellótás a,, program forľásból származő élęlmiszęrek
tekintetében az a|ábbi településeken végezhet osztást:

LISTA

Budapest VIII. kerület
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Kiosztás dátuma:
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EgyiittmĹĺkodés i Me gál lapodás 2. szźlmu melléklete
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A kiosztáséľt felelós szervezet:
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