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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x
Hatát ozati jav aslat a bizottság számár a:
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság / Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őterjesztés megtáľgy a|źsźlt'

Tisztelt Képviselő-testület!
E|őzmény
A Jőzsefvárosi Önkormźnyzat a kerületi szociálisan rászotu|ő lakosok élelmiszersegéllyel történő
támogatásának éľdekében évek őtarésztvesz aMezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
felügyelete mellett működő Eu Élehiszeľsegély pľogiamban.
A megvalósítás érdekében a Magyar Elelmiszerbank Egyesülettel (Élehiszerbank) évľől évre
EgyĹĺttmiĺködési Megállapodást (megállapodás) kotcĺtt vagy meghosszabbította annak határidejét
(képviselő-testületi döntések: 32l20I1. (I' 19.), 65/2012. (II. 16.), nyáľi ülésszijnet miatti VPB
döntés: 1016/2012. (VIII. 1.).

A megállapođéts a|apján az onkormányzat2012. november 9. napjan ĺisszesen 37.072 kg ađományt
(|iszt, tészta, tej) vehetett át, melyet a keľületben é1ő - aktívkorúak e|!ěĺásában ľészesiilő -
létminimum kĺjzelében élők és családiuk ktizött osztott szét.

gť*: i'łE_*?lľ*T.t
k. i.{ ľ.r fl: l': ä' ĺ ĺ

2üĺJ MÁJ ĺ 4.

t n3O
r.l Ą6(JĄ



Az adományok szétosztásźnak szervezését a Polgármesteri Hivatal Humánszolgá\tatásiLJgyoszttiy
Családtámogatási Iroďélja, a Jőzsefvtrosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, a szźilítással
kapcsolatos feladatot a Polgáľmesteľi Hivatal Üzemeltetési Csoportja bonyolította le. Az
ađomźnyozottakat (-1500 család [-4000 fő]) írásban értesítetttik az adományosztásról, melynek
helyszíne a 1083 Budapest, Szigony u. 16lb. szétm a|attĺ önkormányzati tulajdonú helyiség volt,
melyet a J őzsefv áro si Közti s s égi Házak Nonprofi t Kft . biztosított.

Az onkormányzat 70If. óvbcn az adomóny e|szíl.|itősőra 750.000,-Ft-ot, az adomány
szétosztásélval kapcsolatos kooľdinációs költségekĺe, đologi kiadásokĺa 250.000,-Ft-ot biztosított. A
2012. évre vonatkoző ađomáĺy elszámolás amegá|Iapodásban foglaltaknak megfelelően megtĺiľtént
és a partner źital elfogadásľa keľült.

2013. évi adományra felajánlás
Az Élehiszerbank tájékoztatása szerint az onkoľményzatta| megkötĺitt megállapodás hataľidejét
meg kívanjfü hosszabbítani, de tekintettel arta, hogy legutóbbi megállapodás 20|3. máľcius 31.

napjáígvolt érvénybeĺ, ezért új megállapodás megkcjtésére van szükség (melléklet).

Változások a koľábbi megállapodáshoz képest (dőIt betíÍvel jelolve):
I. ,,Az együttmúködési megállapodás érvényessége,, rész 5. 1. ponda:

2014. máľcius 3l-ig érvényes.

2. ,,Akedvezményezett jogai és ktitelezettségei'' tész az alábbi2.I,34. ponttal kiegészült:
Etkeztetést biztosító szociális intézmények esetében az élelmiszeľsegéĺyt az intézmény
vezetője vagy meghatalmazottja veheti ót eg1l tételben az intézmény által gondozott és

rászoľulónak tekinthető személyek listájának mellékĺetben torténő feltuntetése mellett.
Intézményi feĺhasznólás esetén az intézmény részéről minden esetben sztiĺĺséges az
élelmiszereĺcrlek a kereskedelmi forgalomban kapható értéke szeľinti beárazása, majd az
étkeztetési téľítési díjak ezen Ósszeggel való arányos csokkentése. Amennyiben elĺenőľzés
során megállapítósra keľül, ł.logy az intézmény által alkalmazott óľak nem ľeális szinten
keľĺ;ltek mególlapításľa, az Elelmiszerbank az élelmiszeľ felhasználósát teljesítésként nem

fogadja el, az Intézmény koteles a nem meýlelően beárazott éĺelmiszer mennyiségét
megvásárolni és a rászoľulók részére étkeztetés formájában átadni.

Javaslat
Tekintettel arra, hogy a Jőzsefvárosi onkormányzat azE|J Élelmiszeľsegély program keretében az
elmúlt évek során évente -40-60 tonna tartós élelmiszeľt oszthatott ki, melyet a Jőzsefvárosban élő
szociálisan ľászorulók nagy vźrakozással és örömmel fogadtak, javasolom, hogy az Élelmiszerbank
kezdemény ęzését az onkorm ányzat fogadja el és kösse meg az EgyĹittmfüödési megállapodást.

Javasolom tov ább á, ho gy az adománnyal kapcsolato s :

. szervezési-adminisztráciős, valamint a sztĺI|ítźsi feladatok bonyolításában ismét a
Pol gármesteri Hivatal C saládtámo gatási Ir o ďáj a és B első Ellátási Ir o dáj a,

- az osztás opeľatív megvalósításźĺban a lőzsefvátosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ,
- az adomány ruktfuozása és osztási helyszíne biztosításában

o amennyiben a korábbi években e célra haszná|t 1083 Budapest, Szigony u. 1,6lb. sztml
a|atĹi önkormányzati t|Llajdonú helyiség hasznosításában váItozás nem történik, e

telephellyel rendelkező Jőzsefvttrosi KözösségiHtĺzakNonprof,rt Kft (JKH).'
o vagy ha a fenti helyiség e céIra történő időszakos feIhaszná|ására egyéb önkormányzati

érdek miatt nem lesz lehetőség (p1., ha a JKH olyan új feladatot kap, amelynek
végľehajttsźlhoz szüksége |esz a 1083 Budapest' Szigony u. |6lb. szám a|atti
telephelyére), akkoľ új osztási helyszín biztosítása érdekében a Kisfalu Kft. vegyen ľészt.



Ktiltségvetés

A 2013. évi költségvetésben az adomźny fogadásźra az önkormźnyzat 11301 cím elóirźnyzatán
1.000 e Ft-ot biztosított.

Tájékońatom a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy az ađomźnyozás a jelentős adminisńratív
tevékenység mellett (szewezés, kiéľtesítés, száIlatás, elszámolás), az aďomány mennyiségétől
fiiggően tcibb napon keresztül napi 6-8 őrźtban 5-8 ember komoly ťĺzíkai munkáját (több tonna
élelmiszer mozgatása' csomago lása, kiadása) i génylő tevékenység.
A munkát a kozalkalmazottak és kĺiztisztviselők látják el.
Az osztás-munkavégzés azonbarl kciltséggel is jáľ, meľt sziikséges biaosítani teát, kávét, vizet,
tisztálkodási szereket ) azaz az alapvető sziikségletek kielégítését, mely különtjsen az őszi-té|i
hónapokban zaj|ő osztźts során jelentős kiadás. Tekintette| arra, hogy a Jőzsefvárosi Családsegítő és
Gyeľmekjóléti Kĺizpont (Központ) költségvetésében 20|3. évbęn effe feđezet nem á||

ľendelkezésre, ezért javasolom, hogy az onkoľmányzat biaosítson a Ktizpont 2013. évi
költségvetésében céIzottan azEU segélyosztással kapcsolatban keletkezett költségek fedezetére 250
e Ft összeget kiilön elszámolás mellett aziĺtézménynek a fentebbi e|óíľányzata terhérę'

Az adományfelajanlás, illetve annak időpontja és az ađomány mermyisége előre nem tervezhető, az
kizarőIag az MVH-tól fiigg. A korábbi évektapaszta|ata alapjtn megállapítható, hogy ez évente I-
2x-i alkalom és az év utolsó negyedévében történik. A jelzés az osztást mege|őzo 2hétte| korábban
érkezik az onkorm ány zathoz.

A Képviselő-testület döntése aMagyarorczág helyi önkormányzatairőI sző|ő 2011. évi CLXXXX.
töľvény 10. s (2) bekezdésén, valamint a 13. $ (1) bekezdés 8. pontján alapul.

Fentiek alapján felkéľem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbihatfuozatijavaslat elfogadásáľa.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. 2014. marcius 3I. ĺapjáigterjedő időtartammal Egyiĺttmiĺkodési megállapodást ktit a Magyaľ

Élelmiszerbank Egyesülettel - azEIJ Élehis'ersegély pľogramban va|ő részvétel céljából -,

2. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az aďomány kiosztásáva| járő szervező-adminisztľatív
feladatok e||átásfuő|,

3. az adomány rászoru|őknak tciĺénő kiosztásával a Jőzsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti
Ktĺzpont vezetojét bízza meg és 250 e Ft-ot biztosít az intézmény részére az ađomány
kiosztásával kapcsolatos költségekľe a 1 1301 címen tęrvezett adomány szá|Iítás 1.000,0 e Ft-
os előirányzatábő|.

4. ahatározat 3. pontjában foglaltak miatt:
a. az onkormźnyzat kiadás 11301 cím dologi - EU adományok szá||ítása - eIoirźnyzatrő| _

önként vá||a|t feladat - 250,0 e Ft- átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím _ önként váIla|t
feladat - ťlnaĺszirozźsi működési kiadási e|őiráĺyzaton belül az irányitőszeľvi
támo gat ásként fo l yó s ít oÍt támo gatás ki utal ás a e|őir ány zatár a.

b. a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím - ĺjnként váIIaIt feladat _ bevételi
ťĺnansziľozási műkodési bevételeken belül az irźlnyítószervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|án töľténő jővtirása e|őkányzatát 250,0 e Ft-tal és a kiadás
dologi előirányzatát megeme|i azEU adományok kiosztásának költségei címen'



5. felkéri a Jőzsefvźrosi KözĺjsségíHázak Nonprofit Kft,-t, hogy a 1083 Budapest, Szigony u.
I6lb. szám alatti telephelyét azEU Elelmiszeľsegély program keľetében kapott adomány -
időszakos - raktáĺozásara és annak kiosztására helyszínként biztosítsa,

6. amennyibeĺ az 5. pontban megjelölt helyiség _ időszakos használatźtra _ az adomáĺy
raktározására, osztásźra egyéb önkormányzati &ďek miatt nem lesz lehętőség, abban az
escĹben felkéri a Kisfalu KfĹ.-Ĺ, hogy uz EU Elelmiszeľsegély pľogľam keľetében kapott
adomány ral<tźltozésźta és annak kiosztásáľa alkalmas helyiséget biztosítson,

7. felkéri a polgármestert a hatźrozat 1. pontja szeľinti EgyĹittműködési Megállapodás
aIáírására,

8. felkéri a polgáľmestert, hogy ahatáĺozatban foglaltakat a ktiltségvetési ľendelet következő
módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: 1., 3-8. pont esetébenpolgármester,2. pont esetében jegyzó
Hataridő:1-6. pont esetében 2013. május 22.,7. pont esetében2013.június 30., 8. pont esetében a
kĺiltségvetési rendelet következő módosítása

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humĺánszol gá|tatási Ügyosztály
Családtrímogatási lroda, Pénzügyi LJgyosnáIy, Jegyzoí Kabinet Belső Ellátási lroda, Józsefuaľosi
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Józsefuarosi KözösségiHázakNonprofit Kft., Kisfalu Kft.

Budapest, 2013. május 7.

Tĺiľvényességi ellenőrzés :

Rimaĺr Edina
jegyző

s.--Ł^ \ů{'1
Sántha Péteľné
alpo1gáľmester

nevében ésmegbízásábóI: 
^t /lt r (

ů",^k? ą^;7
aI1egyző

20ĺJ h,ĺÁ.ĺ Í 3.



melléklet

Egyiittmíĺködési megállapodás

amely létrejött

egyÉszrőI:
Magyar Elelmiszeľbank E gyesület
székhely cím: 1|26Bldapest, orbánhegyi út 50.,
telephely/irodďpostacím: 1 15 1 Budapest, Visonta u. 1.,

ađő szám: I 8 I20 I 4 I -2- 43,
nyilvántaľt ásí szźlm: Fővaľo si Bíľó ság I I .7 I 8,

statisztikai számjel: 1 8 1 204 1 -88 99-529-0I,
képviselő neve: Cseh Baléns elnĺik,
bankszáml aszám:I 0J 00024 - 6667 6 5 4 8. 5 1 1 0 00 0 5.
továbbiakban mint Élelmiszerbank

másrészľől:
B u dap est Főváľos VIII. keľület. Jĺízs efváľosi Onk ormány zat
székhely cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.,
adőszám: | 57 3 57 1 5 -2-42,
statísztikai számj eI: I 57 3 57 | 5 -8 4I | -32I - 0 I,
töľzskönyvi azonosító szám.. 7 3515,
képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ,
bankszáml aszám.. 1 4 1 003 09- 1 02139 49 -01 000006
továbbiakban mint Kedvezmény ezett,

_ Továbbiakban e gyĹittesen : E gyüttműkti d ő Felek

1. Az egyiittműktidési megáIlapodás tárgya

I.|. Az Élelmiszerbank non-profit szervezet, me|ynek célja, hogy az infoľmációgytijtés és
publicitás eszközeivel kapcsolatot teľemtsen az országunkban felhalmozódó
élelmiszerfeleslegek és az ar-raľászorulók kozötr, ezze| e|ősegítse a szegénység és az éhezés
csökkenését.

I.2. Az Élehiszerbank sĄźľ- maga közvetlentil nem oszt élelmiszert, hanem kizfuő|ag a
szegénység elleni küzdelemben résztvevő karitatív tevékenységet folyatő szervezęteken
keresztiil juttatja eI azt a tźszorulők'hoz. Az Élelmiszerbankkal kaľitatív szewezetek a
kapott élelmiszert kizárő|ag rászoruló embeľek javára oszthatják szét.

I.3.Az Élelmiszeľbank azon élelmiszeľeket' melyeket gyűjtcltt vagy kapott, a karitatív
szervezeteknek ingyenesen adja át. Az átadott élelmiszer mennyisége fligg aZ

Élelmiszeľbank ľendelkezéséľe -áI|o fuumennyiségtol és aZ clsszes kaľitatív szetvezet
szükségleteinek méľtékétől. Az Elelmiszęrbank az e|osztás soľán igyekszik az egyenletes és

méltányos elosztás elveit kovetni' a kaľitativ szervezetek az eIosztás fo|yamatát és módját
nęm vitathatiák.



1.4.+ Mezőgazđasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbíakban: MVH) aZ EU
Elelmiszersegély progÍam cé|játa kijelĺilt inteľvenciós készletek, illetve költségvetési keľet
felhasznźiásáva| előállított élelmiszersegélý biztosít Magyarország legrászorulóbb
személyei sztlmźra, azBvrőpai Parlament és a Tanács20If. február 15-i, az I290l2005lER
és az I234|2007/EK rendeletnęk az Unió leginkźlbb rászoruló személyeí részére történő
élelmiszeľosztás tekintetében történĺj módosításáľól szőIő IzIlfjIzlEU ľendelete, a
Bizottság 20|0. szeptember I4-i, az Unió legrászorulóbb személyeinek az intervenciós
készletekbő| szźłmaző élelmiszerekkel tciĺténo el|źiására vonatkozó részletes szabá|yok
megźi|apításańI sző|ő 807l20I0lEU ľendelete, valamint a Magyar Elelmiszęrbank
Egyesület és aMezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal között létrejcitt Együttműködési
megállapodás szerint.

I.5. Az EU Élehiszersegély progľam keretében szétosńásra keľülő élelmiszersegély megyei'
rászoľulói csopoľtonkénti és a programbanrésztvevő segélyszervezetek közötti megoszlását
az MVH hatáĺozza meg. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a szétosztásĺa kapott
élelmiszeľ mennyiségének és fajtájánakmeghatározásáva| szemben kifogással nem élhet.

I.6.,,Legrászorulóbb személyek', a|at1 jelen Együttműködési Megállapodás a|ka|mazása
tekintetében azok a természetes személyek, egyének, valamint aZ ezen személyekből álló
családok vagy csopoľtok éľtendők, akik szociális és pénziĺgyi rászorultság a|apjźln az a|źtbbi
kate góriak valamelyik éb ę tartozĺak:

a. létminimum kiizelében élők' iinhibájukon kívĺil létminimum ktizelében élők;
Azon személyek, családok tartoznak ebbe a kategőriába. amelyek esetében az egy főre jutó
jövedelemszint a létminimumhoz koze|i értéket jelent. Jelen meghatfuozástőI a telepiĺlési
önkormányzat, iIletve a segélyszervezet a ľendelkęzésére álló informáciők a|apjćn (pl.: a
tászorulő egészségi áIIapota, életkorülményei, életmódja, esetlegesen a munkavállalási
hajlandóság, stb.) indokolt esetben pozitív és negatív irényban is eltérhet.

b. kĺsnyugdíjasok;
Azon személyek tartoznak ebbe a kategóľiába, akik nyugdíja és egyéb fonásból származő
jövedelme a létminimumhoz közęli értéket jelent, azonbaĺ ezen érté|<haártő| a települési
önkormanyzat, illetve a segélyszewezet a ľendelkezésére álló infoľmáciők a|apjan (p1.: a
rászorulő egészségi á|Iapota, életk<jľülményei stb.) indokolt esetben pozitiv és negatív
irányban is eltérhet.

Az a|ábbi tźIb|azat taĺtalmazza a Központi Statisztikai Hivatal á|ta| a létminimum értékének
meghatározása cé|1ábő| végzett kutatás eredményét, arnely segítséget jelenthet az egyes
személyek ľászorultsági kategőriába :artozźsának megá|Iapításélhoz. A számok nem
jelentenek kötelező értéIdlatárokat, a rászoľultságí szint meghatátozása minden esetben az
élelmiszerek osztását végzo,vagy ań. koordináló szervezetfe|adata és felelőssége, azonban
a táb|ázatban feltiintetett éľtékeknél jelentősen magasabb jĺivedelemmel rendelkező
személyek, családok csak kifejezetten indokolt esetben
nyilváníthat ő ak r ászorulónak.



Létminimuméľtékek a kültinbtiz ő háztartálstípusokban

Háztaľtástípus
IJá'ztartásonként

számított havi érték,

foľint összesen

Aktív koľúak háztartásai

1 felnőtt t8 736

I felnőtt 1 gyermekkel 129 9r4
1 felnőtt 2 gyeľmekkel 169 282

2 feInótt 137 788

2 fe|nőtt 1 gyermekkel 188 966

Zfe|nőtt 2 gyermekkel 228 334

2 fę|nőtt 3 gyermekkel 2s9 829

2fe|nőtt 4 gyeľmekkel

3 felnőtt

3 felnőtt 1 gyermekkel

3 felnőtt 2 gyermekkel

3 felnőtt 3 gyermekkel

3 felnőtt 4 gyeľmekkel

Nyugdíj as koľrĺak háztartńsai
1 személy

2 szeméIy

3 személy

29r 323

196 840

248 018

287 386

318 881

350 375

10 862

1,22 041

173 219

KSH _ Létminimum 2010. című kiadvány alapján (megjelenés dátuma: 20I I. jliniuý

I.7. Az EU Élehiszersegély program céIja, a nehéz helyzetben é1ő emberek számára tĺjrténő
segítségnyújtás az élelmiszeľadományok segítségéve|, azonban a Program végľehajtása nem
eredményezheti a rászorultsági körbe tartozás hosszú tźnukonzervá|áséft, illetve akízfuő|ag
segélyből tcjrténő megélhetés elősegítését.

1.8.A rászoru|tság a|apjźtn kizárő|ag a szeméIy jövedelmi viszonyait, életkörülményeit,
életmódját lehet figyelembe venni.

I.9' Az pU Élehiszersegély progľam keľetében adományként átadott élelmiszeľ az MVH
k<jzľeműködésével és utasításai szerint, azÉ\e|miszeľbank, illetve a vele kapcsolatban álló
alvá||a|kozői szewezetek, intézmények útján jut e| amagyarországi ľászorulókhoz. AzEU
Élelmi szeľsegély pľo gľamot az Eur őpaí Unió fi nan szír ozza,



)

1.10. Jelen szerződés terĹilęti hatźĺIya Magyaľoľszágra, ezen belül is a szetződés
e|váIaszthatatlan mellékletét képezó 1. sz. mellékletben szereplő településekĺe teľjed ki. A
kedvezményezett kiztlĺőIag a teľületi hatályon belül jogosult az átvett adományok
szétosńására,

Együttműktidő felek j ogai és ktitelezettségei

2.1'. A Kedvezm é ny ezett j o gai és ktitelezetts é gei

2.|.t. Yá||alja,hogy az Élelmiszerbank száIlítási étesítését 2 munkanapon beltil telefaxon
yagy e-mall-ben visszaigazolja (elfogadja vagy elutasítja). Visszaígazo|áshíányábanaz
Elelmiszerbank jogosult az tru źLtaďásáLt megtagadni és a felajanlást torolni.

2.l.2. Yźi|alja, hogy az elfogadott .és visszaigazolt szá|Iítmtnyok vonatkozásában
szétosńásta kapott élelmiszeľt az Elelmiszerbank ÍaktártLbő|, az Elelmiszerbank áIta|

megjelölt napon elszállítja. Amennyiben az ę|szá|Iítás az ađot. időpontban nem történik
meg, aZ Elelmiszerbank jogosuIt a fe|ajánlott árut más szeľvezętĺek źúaďni, a koľábban
felajanlott árumennyiséggel'kapcsolatban Kedvęzményezett semmiféIe követeléssel és
jogorvoslattal nem éIhet az Elelmiszerbankkal szemben.

2.I.3. Yźi|a|ja,hogy az élelmiszersegélyként szétosńandó élelmiszereket tiszta, napfenytől
védett, szátaz taľoló helyeken, az egészségügyi és higiéniai előírások betaľtásával
tźro|ja, továbbá vtt|Ialja, hogy az LLgyanazoÍL tételhęz tartoző árumennyiséget egy
helyen, más tételektől, illetve egyéb aľuféleségektől jól elkülönítetten, könnyen
hozzźférhető és azonosítható módon táto|ja, tovźhbá viseli ennek költségeit és az ezze|
kapcsolatos telj es köľű felelősséget.

2.1.4. Vállalja, hogy az élelmiszersegélyként szétoszÍandó élelmiszereket tiszta, élelmiszeľ
sza||itásáĺa az egészségügyi és higiéniai szabályoknak megfelelő járműveken száIIítja,
illetve száIlíttatja

2.l.5. Kedvezményezett kötelezettségetvźilaI arra,hogy atészére eljuttatott élelmiszeľeket
helyi szinten és minden egyéb beavatkozás nélkül kcjzvetlenül, szifüség szerint csomag
vagy étkeńetés formáj ában juttatja e| a legrászoľulóbb személyeknek. Ezen keľetek
kozott Kedvezményezett jogosult a részorulók körében tĺjrténő szétosztás módjáról és

ütemezéséről sai át hatásköľben dönteni.

2.I.6. Kcjteles aZ élelmiszersegélyként átvett élelmiszeľek minoségét megóńzni az
tÍv éte|toI a kio sztási s.

2.1.7. Az élelmiszer osztását aKedvezményezetlköteles az Élelmiszerbank ÍakttÍźLbő|

történő kiszállítást követő 1 héten beltil megkezdeni és 2 héten belĺil befejezni.
Amerrnyiben a Keđvezményezelt megszegi jelen pontot' az élelmiszeľekkel
kapcsolatban felmeľülő minőségi hlbáért kízttrő|agos felelősséggel tartozik aZ

élelmiszer mennyiség kicserélése által. A hiányző, vagy hibás élelmiszermennyiség
pótlásáró 1 a Kedvezm ény ezeÍt köteles gondo skodni.

2.I,8. A Kedvezményezett ľészére _ a rászorulók számćĺa Ír.rténo fiz1kai szétosztás
céljából - źtađott élelmiszeľ az MVH tulajdonát képezi a tászoru|ő szeméIy szttmára
torténő kiosztásis.



2.I.9. A szétosńás cétjábót źúvett élelmiszer |<lzarőIag az Élelmiszeľbank előzetes
engedélyével selejtezhető le, semmisíthető meg, az Élelmiszeľbank e|i5zetes engedélye
nélkül selejtezésre keľült, Vagy megsemmisített élelmiszeľ pótlása a selejtezést végző
szervezet kötelessége. A bejelentéshez sérült áru esetén csatolni kell a 4. számtĺ
melléklet szerinti selejtezési jegyzőkonyv a selejtező és a jelenlévő tanfü á|tal aIttírt és
lepecsételt, beszkennelt péIđáĺyát és a sérült termélľől késztilt fenyképeket.
Amennyiben a selejtezendó élelmiszeľ nagy mennyisége, illetve más körülmény
alapján a gondatlan kezelés ténye ttl|apithatő meg) az élelmiszeľ selejtezését végző
szervezet köteles a sérült, kiosztásra alkalmatlan élelmiszermennyiség megvásárlásáról
és szétosztásaľól a selejtezést követő 30 napon belül gondoskodni.

2.I.I0. Köteles az élelmiszeľsegély szétosztásának megkezdése előtt legalább öt
munkanappal e-mail-ben éľtesíteni azE\e|miszerbankot a szétosńźls pontos helyéľől és
titemezéséről, valamint az élelmiszersegélyben részesülő rászorulók vźthatő
|étszámárő|.

2.I.I1.Kedvezméĺyezett a szétosńaĺdő élelmiszeręket a rászoľulók részéte csak
ingyenesen adhatja źĺt, az é|elmiszerekéľt a tászoru|őktól ellenszolgáltatást nem kérhet,
a szétosztásľa átvętt élelmiszeľt el nem adhatja. Kedvezményezet|a rendelkezésérę
bocsátott élelmiszeľsegély szétosztásával kapcsolatos tevékenységet csak a jelen
Együttmúködési Megállapodásban rogzitett feltételek betartásáva| végezheti.

2.I.I2.Kedvezméĺyezett kötęlęs az élelmiszerck kiosztása során az élelmiszercket a
ľászorulók részére muanyag, illetve nejlon ręklámszatyorban tttađni, amennyiben ilyet
azÉ|e|míszerbank a Kedvezm ényezett szźrnárabiztosíi (a készlet eľejéig).

2.l.I3. Biztosítja a nyomon kĺjvethętős éget, át|źlthatóságot eljárźsa minden szakaszában.

2,l.I4. Az átvett élelmiszereket nem hasznźtlja fel üzleti célokľa, nem értékesítheti, hanem
azokat ellenszolgáltatás nélkül adja tú. a rászorulóknak, és kizárőIag a rászorulóknak,
illetve nem haszná|jafe| semmiféle vallási, politikai vagy más ideológiai befolyásolás
céljából sem.

2,|.I5' Segélyszeľvęzet - az adatvéđe|mi szabályok séľelme nélkül - a 2. sz melléklet
fęIhasznáiásź..va| köteles olyan nyilvántaľtást vezetĺi, amely tarta|mazza azon
személyek vagy szociális intézmények adatait, akik az élelmiszersegélfi rászorulóként
átvették.

2.I.16. Az élelmiszert átvevő rźszoru|ő, illetve szociális intézmény megbízottja az źfiĺételle|
egyidejűleg a|áításéna| |atja eI a Kiosztási adatlapot, ezzel ígazo|va az źrtvétel tényét.
Kedvezményezett az éIe|miszerekért a ľászoľulóktól ellenszolgá|tatást nem kérhet, a
szétosztásra átvett élelmiszert el nem adhatja. Kedvezményezett a rendelkezésére
bocsátott élelmiszersegély szétosztásźxal kapcsolatos tevékenységet csak a jelen
Egytittmfüödési Megállapodásban rcgziteÍt feltételek betartźsáva| végezheti.
Kedvezményezett vá||alja, hogy az élelmiszersegély szétosztásáva| kapcsolatos
tevékenysége teljes tartama alatt mindenkor biztosítja a nyomonkövethetőséget, az
źú|áthatőságot. A kitöltött adatlapok 1-1 pé|dányát a Kedvezményezett köteles a
szétosztást követő 8 napon . belül eredeti példányban, postai úton (ajánlott
küldeményként!) eljuttatni a Elelmiszeľbank részéte. Az adatlapok 1-l másolati
p éIdány át a Ke dvezm ény ezett köte l e s me gór izni.



2.I.11' Amerrnyiben a Kedvezményezett a szétosztásra átvett élelmiszeľért a tászorulóktól
ellenszolgáltatást kéľt, vagy fogadott el, akkor azÉ|e|miszerbank a Kedvezményezette|
szemben 100.000,-Ft. kotbéľt éľvényesíthet, ezeÍl felül a Kedvezményezett a kĺjvetkező
foľdulóból kizźr źsra keľülhet.

2.1.I8. A Kiosztási adatlapon minden élelmiszersegélyben részesülő ľászoruló személy (pl.:
a ÉtszoruIő család valamennyi tagjánĄ nevét fel kell tüntetni, abban az esetben is,
amennyiben a kiosztáskoľ nincs jelen. Ebben az esetben a Kiosztási adatlapot a
segélyezett nevében élelmiszeľt átvevő személy (pl.' hozzźńartoző, vagy
meghatalmazott) írja a|á. Étkeztetést biztosító szociális intézmények esetében az
élelmiszersegélyt az intézmény vezetője veheti át egy tételben az íntézmény źital
gondozott és ľászorulónak tekinthető személyek listájának mellékletben töľténő
feltiintętése mellett.

2.I.t9'Amennyiben Kedvezményezett szźtrnźra bizonyíthatővá válik, hogy valamely
tászoru|ő személy az éĺtvett élelmiszeľt értékesítette, a tászoruló személy az osztást
kcivető 180 napig nem részesülhet élelmiszersegélyben a Pľogram keľetében.

2.I,2O.Kedvezményezett kĺjteles azEIJ Élelmiszeľsegély pľogrammal kapcsolatos minden
dokumentácíőt a kítLIIrtástőI szźtmított legalább 5 évig megőrizni. E rendelkezés nem
érinti a számviteli, és az adójogszabályokban eloirt bizony|at megőľzési
kötelezettséget.

2.I.2I.A nyilvántaľtásokat a KedvezméĺyezeÍt köteles azE|ę|mis,erbank képviselői és az
MVH helyszíni ellenőreínek kéľésére bemutatni.

2.I.22' Ha KedvezményezeIt a helyszíni, illetve egyéb ellenőrzés lefolytatását akadá|yozza,
beleértve azon esetet is, ha az osńási időpont hibás jelzése miatt a helyszíni ellenőľzés
meghiúsul, akkoľ a KedvęzményezeIíkötbéľt kĺjtęles fizetni. A kötbéľ mértéke 30 000
forint. Az ismételt ellenőrzés lefolytatásának akadályozásaesetén azÉIe|miszerbatlk az
EgyüttműködésiMegállapodástazonnaIíhatáIlyalfelmondhatja.

2.I,23.Kedvezményezet1 további aLvá|Ialkozókat nem vonhat be az pu Élehiszersegély
pľo gram v é gr ehajtásźlb a.

2'1.24..Kedvezményezett nem jogosult semmilyen ďíj-, vagy költségkciveteléssel az
Elelmiszeľbankkal és az MVH-val szęmben fellépni.

2.I.25. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy az EIJ Élelmiszeľsegély pľogram
keľetein belül kizárólag csak Elelmiszerbankkal áll kapcsolatban, más szeľvezettőI e

progľambó| származő élelmiszert nem vesz át.

2.I.26. KedvezméĺyezetI. teljes körű aĺyagi felelősségge| tartozik a pľogram keretében
átvett élelmiszerekért az átvételtol a szétosztźls |ezáru|táig, kivéve a vis maioľ eseteit,
illetve azon eseteket, amelyekben a feldolgozó felelőssége áIlapíthatő meg.
Amennyiben Kedvezményezett az źńvett élelmiszerľel kapcsolatban minőségi hibát
észlel, köteles a hiba tényérol az Élelmiszeľbankot 1 munkanapon belül értesíteni. A
minőségi hibás élelmiszert a gyártő kizárőlag az MVH engedélyével' illetve
felszólítása a|apián cserélheti ki.
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2.I,27.Kedvezményezett kötelezi magát ana,hogy amennyiben azEU Elelmiszersegély
programmal kapcsolatban . kiadványt (tájékońatőt) készít, vagy készítésére ad
megbízást, illetve az EU Elelmiszersegély program a sajtóban nyilvánossźlgot kap
(ľiport, újságcikk stb.), akkor a megjelenő művön (kiadvĺány, tájékoztató, ripoľt,
újságcikk, stb.) jól lathatő helyen felttintetésre kerĹil az EIJ Elelmiszeľsegély pľogram
elnevezés, továbbá, hogy az BU Élehiszeľsegély pľogram keretében szétosztott, vagy
szétosńásra keľĹilő élelmiszer azB|elmiszerbank és az MVH kĺjzreműködésévelkertilt.
vagy kerül szétosztásta.

2.1.28. Kedvezményezett, illetve a|vá||a|kozója kĺĺteles azEIJ Élelmiszersegély pľogľammal
kapcsolatos minden dokumentációt a kiállítástő| számított legalább 5 évig megőrizni.

2.I.29. KedvęzményezettváI|alja, hogy székhelyén és weboldaláĺaMagy'ar Élehiszerbank
Egyesület logoját, linkjét és ,,A települést/szetvezetet a Magyar Elelmiszerbank
EgyesĹilet tźtmogatja,, feliratot feltünteti (az e|.lhez szfüséges táblát illetve elektronikus
|ogőt az Elelmiszerbank biztosítj a)

2.1,30. Kedvezményezettvźt||a|ja,hogy az élelmiszer kiosztásánźtl és az osztási éľtesítésnél a

\,fagyar Élelmiszerbank EgyesĹilet nevét felttinteti, az osztás helyszínén az
Elelmiszerbank által biztosított plakátokat kihelyezi

2.I.3I, Kedvezményezettvá||alja,hogy az élelmiszerek kiosztásának helyszínén felttinteti a
3. számű melléklet szeľinti, azEurőpai Unió lobogóját és azEurőpai Uniós támogatás
feliratot tarta|maző dokumentumot. A dokumentumot színes, vagy fekete-fehér
nyomtatóval legalább A4-es méľetben, módosítás nélkül kell kinyomtatni és a
rászorulók számáta jőI |athatő, de esőtől, nedvességtől védett helyen e|he|yezni az
osztás teljes időtartama alatt'. Amennyiben Kedvezményezett nem tesz eleget a jelen
pontban foglaltaknak, az E|e|miszeľbank a Kedvezményezettet alkalmanként 30 000
forint ö s szegű kötbéľ me gfizetésére kötelezi.

2.I.32. Kedvezméĺyezett vá||a|ja' hogy amennyiben aZ ÉIelmiszeľbank kérésére
fényképeket, esetleg videoanyagot készít az é|e|míszerek osztásźrő|, abban az esetben a
képeken megjelenő személyektől engedélý kér é képek Élelmiszerbank á|tali
kommunikációs célokľ a torténo ťelhaszĺá|ásához. Az Elelmis zerbank részére kizárő|ag
olyan anyagokat juttat el, amelyeken az azon szeľeplők a megjelenéshez
b ele e gy ezéstiket adtfü .

2.|.33. A rászorulók azonos mértékű segélyezése és a tenileti egyenlőtlenségek elkerülése
éľdekében a Keđvezméĺyezett vźtl|a|ja, hogy a kiosztás során az I fő rászotu|őra
számított élelmiszeľsegély mennyiség minimumát 5 kg-ban, maximumát 10 kg-ban
állapítja meg. Jelen ponttól eltérni kizárőIag indokolt esetben az MVH írásos
engedélyével lehet.

2.I.34. Etkeztetést biztosító szociális intézmények esetében az élelmiszeľsegé|ý az
iĺtézmény vezetoje vagy meghatalmazottja veheti át egy tételben az intézmény áIta|
gondozott és ľászorulónak tekinthető személyek listájának mellékletben tĺjrténő
feltüntetése mellett. Intézményi fe|haszná|ás esetén az intézmény részétől minden
esetben szükséges az élelmiszereknek a kereskedelmi forgalomban kapható értéke
szerinti beárazása, majd az étkeztetési téľítési díjak ezen összeggel való arányos
csokkentése. Amennyiben ellenőrzés során megá||apításľa keľül, ho.gy az intézmény
által alkalmazott árak nem reális szinten keľültek megáI|apitásra, aZ Elelmiszerbank az
élelmiszeľ felhaszná|ását teljesítésként nem ťogadja eI, az Intézmény köteles a nem
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3.

megfelelően beárazott élelmiszer mennyiségét megvásárolni és a tászoru|ők tészérę
étkeńetés formáj tlb an átaďru.

2.2. AzÉlelmiszeľbank és MYH jogai és kiitelezettségei

2.2.I. A Kedvezményezett számźlra a rźszoruIók körében történő szétosztás céljából
átadánr a kerül ő él elmi szer m ennyi s é g ét az E|e|mi szerbank hatźr o zza me g.

2.2.2. Az MVH és az Élelmiszerbank illetve az á|ta\a meghatalmazott szervezet vagy
szemé|y, bármikor jogosult ellenőrizni a támogatott program megvalósulását.
Kedvezményezett elfogadja, hogy az MVH az EU Elelmiszersegély program
végľehajtása a|att, annak báľmely szakaszában' illetve az azt követő 6 hónapig előľe be
nem jelentett e||enotzéseket rendelhet el.

2.2.3. Az Élelmiszerbaĺ,lk köteles az MVH felé a progranrmal kapcsolatos beszámolókat
elkészíteni'

Helyszíni ellenőľzés

3.1. Kedvezményezel|elfogadja, hogy az MVH és az Élelmiszeľbank adminisńratív, illętve
helyszíni ellenőrzést végezhet az eljárás bármely szakaszában

3,2. A helyszíni ęllenőľzésnek igazo|nia kell a szétosńásľa keľülő termékęk merrnyiségi és

minőségi megfelelőségét, továbbá a nyomon kövęthetőséget arra tekintette|, hogy az
élelmiszer a r ászoruIókhoz eli utott.

3.3.A szétosztáséľt felelős személy vagy annak megbízottja és a Kedvezményezetl képviselője
koteles az MVH illetve Elelmiszerbank helyszíni ellenőreinek munkáiát mindenben
elősegíteni.

3.4. Kedvezményezett az inteľvenciós készletekből szźrmaző teľmékeket az MVH, íI|etve az
Elęlmiszerbank helyszíni ellenőtzései érdekében könnyen hozzźférhetővé és ktinnyen
azonosíthatőváteszi'

3.5.A helyszíni ellenőľzés eľedményéről jegyzőkönyv késziil, és az abban rogzitett
hianyosságokat és hibakat a KeđvezményezeIt a jegyzőkonyvben meghatfuozott határidőn
belül köteles pótolni, illętve kijavítani. A kötelezęttségek elmulasztása szęrzőđésszegésnek
minősül, valamint az aďomány visszavonását eredményezí.

Az együttmiíktidési megállapodás megsértése esetén alkalmazandó szankciók

4.1. Bármelyik fél súlyos kötelezettségszegés esetén az egyijttmlkodési megállapodást azonnali
hatá||ya| felmondhatja a teljesítési határidő letelte e|ott. Az azonna|i felmondást az ok
megjeloléséve] írásban kell kĺjzölni a másik fé11e1. Súlyos kötelezettségszegésnek minőstil
kül onö s en az e gyittmiĺkö dő fe l ek ro s s zhi szemű magatartása,

4.2. Amernyiben a Kedvezményezett á|tal átvętt termékek szétosztását a Kedvezményezett nem
tudjaigazolni, Kedvezményezettköteles ahiáĺyző élelmiszert ahiányző mennyiségben' és

az tivett élelmiszersegéllyel megegyezo minőségben megvásáľolni, a vásárlás tényét

4.
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igazo|ő szźlmLa másolatát az Elelmiszerbank tészére faxon eljuttatni, és az alábbiakban
felsorolt információk feltiintetéséről címkézés sel gondo skodni :. az élelmiszer megnevezése;
. az élelmiszeľ nettó mennyisége, amelyet tĺimeg- vagy térfogategységben kellmegadni;. a gyźrtás éve, hónapja, napja és szavatossági ideje, vagy az éIe|miszer minőség-

me gőr zési id(5tartarnźnak lej áĺ ati đáĺlma;
. az élelmiszer eloáLlítőjaÍIak neve, cégneve, vagy jele, amely jel<ilés a|apján az üzemnek

egyéľtelműen azonosíthatónak kell lennie, valamint címe ;. a minĺjség megőrzéséhez szfüséges kültinleges tárolási vagy felhasznźiási feltételek,
amennyiben az szfüséges;

. ,,EU ELELMISZERSEGELY - Kereskedelmi forgalomba nem hozható'' jól olvasható
ťe|fuat;

l Az Euľópai Unió lobogőjánakképét
l Ą Magyarországlobogőjának, vagy címeľének képét,
. az,,Euľópai Uniós támogatźs,' feliratot
r Ą Mezógazđasági és Vidékfejlesztési Hivata|Iogőját
l Ą Programban résńvevő segélyszervezętek logóit
. az adott tételt jelölő, MVH által meghatéttozotttéte|szám

4.3. Amennyiben a helyszíni ellenőľzés megá|Iapitásai alapján az éIe|miszerek taľolása nem
felel meg az e|óírt követelményeknek, a Kedvezményezett köteles - a követelményeknek
megfelelő másik helyszínľe tĺirténő źLtszá|Iításárő| gondoskodni, továbbá minden
szükséges intézkeđést megtenni az ára minőségének és mennyiségének megórzése
éľdekében az éúszźilításbefejezéséig. Az átszźilítźs kciltségei Kędvezményezettet terhelik.

4.4. Amenrlyiben a Kedvezményezett źt|ta| átvett élelmiszer minősége a Kedvezméĺyezett
hibájából az ađott élelmiszerre vonatkozó előírások által meghatátozott szint a|á csökken,
Kędvezméĺyezett köteles a megľomlott élelmiszert a hiányző mennyiségben, és az átvett
élelmiszersegéllyel megegyező minőségben megvásĺíľolni, a vźsár|źs tényét igazo|ő számla
másolatát aZ Elelmiszerbank tészére faxon eljuttatni, és az a|ábbiakban felsorolt
információk felttintetéséľől címkézés sel gondo sko dni :

. az élelmiszer megnevezése;

. a7, élelmiszer nettó mennyisége, amelyet tömeg-
megadni;

. a gyáÍtás éve, hónapja, napja és szavatossági ideje,
megőrzési iďotartamának |ej n ati đatltrĺa;

o aZ élelmiszer eIőal|ítojaÍIak neve, cégneve, vagy jele, amely jelölés a|apjén az
üzemnek egyéľtelműen azonosíthatónak kell lennie, valamint címe;

. a minőség megőrzéséhez szfüséges kültinleges tĺáľolási vagy felhaszná|ási
feltételek, amennyiben az szükséges;

o ,,ElJ ÉI.prmszERSEGÉLY _ Kereskedelmi forgalomba nem hozható'' jól
olvasható felirat;

o Az Európai Unió lobogőjánakképét
o A Magyarorszá,g|obogőjának, vagy címeľének képét,
. az,,Euľópai Uniós támogatás'' feliratot
o Ą Mezőgazđasági és Vidékfejlesztési Hivata|Iogőját
o A Programban résztvevő segélyszeľvezetek logóiĹ
o aZ adott tételt jelcilő, MvH által meghatátozotttéteIszám

A me gromlott élelmi s zet tov ábbi kezeléséľő l Kedvezmé ny ezett gondo sko dik.

vagy térfogategységben kell

vagy az élelmiszer minőség-

13



4.5. Bármely helyszíni, illetve egyéb ellenőrzés akadáIyozása az együttmfüödési megállapodás
felmondását vonhatj a maga utźn.

4.6.Egyéb hiba esetén a Élelmiszerbank felszőIítja Kedvezményezetlet a hiba kljavításfua,
súlyos, vagy ismétlődő kötelezettségszegés esetén a Elelmiszerbank felmondja az
együttműködési me gállapodást.

4.7. Vis maioľ esetén a szankciók alkalmazásátő| a Élelmiszerbank részben, vagy teljes
egészében eltekinthet.

4.8.Jelen megállapodást bármelyik fél indokolás nélkül 30 napos felmondási idővel
felmondhatja.

5. Az együttműkiidési megállapodás éruényessége

5.l. Jelen egyĺittmiíködési megállapodás az a|áítás napján lép hatályba és 2014. mĺáĺcius 3l-ig
érvényes.

5.2. Kedvezményezett az egyittmuködési megállapodás a|źirásának napjátől kötelezettséget
v áIIa| a j e len e gyĹittműkö dé si me g ál l ap o dásb an fo g1 altak b e1'zrtásźr a.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. A szerződéskcjtéssel egyiđejrileg aKeďvezményezett igényfelmérő adatlapot tölt ki, amely
tarta|mazza a Kedvezményezett főbb adataít és ľendelkezésre á|Iő eľőforrásait. A
Kedvezmén yezett minden esetleges későbbi vá|toztsrő| tájékoztatja az ÉIe|miszerbankot.

6.2.Keďvezméĺyezelthozzájáru|, hogy a jelen szeruődés keretein belülmegvalósuló támogatás
téĺyét azB|e|miszerbank tájékoztato és kommunikációs anyagainfeltiintesse.

6.3. Egyiittműködő Felek az egyĹittmiĺködés során az adatkezelés és ađatszo|gáItatás
teljesítéséné| a mezőgazdasági, agľaľ-vidékfejlesztési, valamint ha|ászati támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljáras egyes kérdéseiľől sző|ő f007. évi XV[.
tĺirvény, továbbá az információs tjnĺendelkezési jogľól és az informáciőszabadságľól szóló
20II. évi CKI. törvény ľendelkęzései szerint jámak el. Egyiittműködő Felek az
e gyüttműködés soľán kcitęlesek bizto sítani az aďatkezelés biztonságát'

6.4. Je|en Egyiittműkodési Megállapodásban nem szabáIyozott kéľdésekben a mindenkor
hatályos és vonatkozó közösségí éshazaijogforrások renđelkezéseit kell a|kalmazni, igy
különĺjsen az a|ábbiakban fo slaltakat:

. az Európai Parlament és a Tanács 2012. februáľ 15-i, az I290/2005|EK és aZ

t234l2007lEK rendeletnek az Uniő leginkább rászoru|ő személyei részére töľténő
élelmiszerosztás tekintetében történő módosításaľól szóló lfl l20I2lEU rendelete;

r Ą Tanács 2007. októbeľ 22-i, a mezógazdasági piacok közös szervezésének
léttehozásárőI, valamint egyes mezőgazdasági termékekľe vonatkozó egyedi
rendelkezésekľől szőIő I234l2007lEK rendelete (,,az egységes közös piacszervezésro|
szóló rendelet,'):
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. aBizotlság 2010. szeptember I4-i, az Unió legrászorulóbb személyeinek az intervenciós
készletekbőI sztlrmaző élelmiszerekkel tĺirténő ę||átására vonatkozó ľészletes szabályok
megźlllapításáról szőIő 807 l 20 1 0/EU rendelete;. 1959. évi IV. tcirvény a Polgĺíri Törvénykönyvről;

. 2003. évi XVI' törvény az agrátpiaci ľendtaĺásról;

. 2007. évi XVII. törvény a mezogazdasági, agrár.vidékfejlesztési' valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljáľás egyes kérdéseiľől;. 256/2007. (X. 4.) Kormányrendelet aMezógazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalľól.

6.5. Kedvezményezett kijelenti, hogy a jelen egyúttműködési megállapodást, valamint a
vonatkozó szabá|yozások rendelk ęzéseít megismerte, és tudomásul vette.

6.6. Elelmiszeľbank meghata|mazza a kedvezményezettet, hogy az EU Élelmiszersegély
Program MVH illetve Nemzeti Adó- és Vámhivatal áItaI végzett helyszíni ellenőrzései
során a Pľogrammal kapcsolatosan, mint azBIelmiszerbank partnere, az e||enőrzések sorĺán
eljĺíĺjanak, illetve a helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvét a|áfuják

Kelt,
Budapest,2013.

Budapest Főváľos VIII. Keľület
Józsefuaľosi onkormányzat

képviseletében
Dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Kedvezményęzętt

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Riman Edina

jegyző
nevében és me sbízásáb őI

dt. Mészźr Eľika aljegyző

Fedezet; .......Budapest,2013.
p énzugy lleg el l enj e gyzem :

Páľis Gyuláné
p énzigy í ü gyo s ztál y v ezető

Magyaľ Elelmiszerbank Egyesület
képviseletében

Cseh Balazs
elnĺjk

Élelmiszerbank
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1. számű mellék|et _ a szerződés tertileti hatá'Jya

A Kedvezményezettaz,,EIJ Élelmis'".segé1y Progľam'' program forrásból származő élelmiszerek
tekintetébe n az a|źlbbí települ é sek en v é gezhet o sztást :

LISTA
Buđapest VIII. kerület
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Kiosztás dátuma:
A kiosztás helyszíne (megye, cím):

Soŕ::
s'ftS.*li

ÁwevólRászoľulÓ. '"":
,,, , -, neve

.:':..1.'łi.:.l.i'.: '..' .: ' . ...'. . 
''

Egyiittmtĺk dé si Me gállapo đás 2. számu mell éklete
EU ELELMISZERSEGELY PROGRAM 2013 év

KIoSZTÁsr .łDłTLAP
Jelen oldal soľszálmaz ... / ...

. 
Átvevó/Ru;innľ.lu címe. 

....,....

A kiosztáséľt felelós szeľvezet:
A kiosztáséľt

Kiosztott mennviség tisszesen

t'éfďil
Atvétt::m.énnyisée fts/l

lF.'ércH

'elelós személy:

iE'ló.tě^[:. .T.étel:....

ks/l):

Té tęl:
Rĺĺszorultsági
:l.1k. g1iľ1ĺ:..'..

I

I

I

2

2

I

Atvevó a|áírása

f

I

2

I

1

f

I

2

2

1

I

2

f

I
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2

I

1

2
Ąz

I

2

I

2
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Egyittmúkĺĺdési Megállapodás 3. szélrrľű melléklete

EU
,f

ELELMISZERSEGELY
PROGRAM

EurőpaI
Uniós

támogatás
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Egytittmfü ödési Megállapodás 4. számű' melléklete

EU ELELMISZERSEGELY PROGRAM

s ELE JTE zÉ'sl JEGY ZoKoľrrv

Teleptilés megnev ezéSe: . . .

Kiosztás helyszíne:

Segélyszervezet neve:

Termék neve: .

Tételszám: S ........ Selejtezettmennyiség:.......

Kiosztáséľt felelős személy neve, a|áirása: ...

Kiosztáséľt felelős személy telęfonszáma'. ... .

Selejtezés indoka, selejtezéssel kapcsolatos információk:

Dátum:

S elej tezéskoľ j elenlévő tanúk:

Név:

Lakcím:

Szig.szám:

Név:

Lakcím:

Szigszám:

Pecsét helye

A selejtezési jegyzőkiinyv csak fényképek csatolásával fogadhatĺĺ el.
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