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Tárgy:  Magyar  Élelmiszerbank  Egyesület  által  biztosított  élelmiszer  csomagok 
kiosztásával kapcsolatban felmerülő költségek 

Előterjesztő:   Dr. Gáspár László irodavezető

Készítette:  Juhák István intézményi koordinátor

Előzetesen tárgyalja: 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Horváth Péter s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

A döntéshez egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen

Az előterjesztés rövid tartalma:

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület megküldte a 2011. évi első szállítási előjegyzését. Az 
élelmiszerek  kiosztással  kapcsolatban  szállítási,  helyiség  őrzési  és  csomagolási  költségek 
merültek fel, amit a 3570 átmeneti segély költségvetési sor terhére kívánok biztosítani.  



Ügyiratszám: Kp/5254/2011/XII.
Ügyintéző: Juhák István

Tárgy : Magyar Élelmiszerbank Egyesület 
élelmiszer kiosztással kapcsolatosan 
felmerülő költségek

Melléklet: 1  pl. : - 

Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága!

A Budapest Főváros IX. kerület  Ferencváros Önkormányzata  és a  Magyar  Élelmiszerbank 
Egyesület  2011.  március  21.  napján  együttműködési  megállapodást  kötött  élelmiszerek 
szétosztására. 
Élelmiszertámogatásban  a  Ferencvárosban  lakóhellyel  rendelkező  szociálisan  rászoruló 
gyermekek, családok és idős személyeket részesülnek.
A  megállapodás  alapján  2011.  júliusi  osztással  3600  fő  részére  tudunk  4,5  kg/csomag 
élelmiszer segélyt/csomagot biztosítani (33 raklap, összesen 19.229,4 kg).
Az élelmiszer szétosztásával kapcsolatban szállítási, helyiség őrzési és csomagolási költségek 
merülnek fel.

Szállítás
Külsős cég által nagy teherautóval történő szállítás díja: 32.000 Ft + áfa, összesen 40.000 Ft X 
5 fuvarral,  azaz bruttó 200.000,-Ft (28 raklap).

5 raklap szállítását a FESZOFE Kft. 1 fuvarral 0 Ft-ban vállalja.

Helyiség őrzése
A  BUHUS  Biztonsági  Szolgálat  által  működtetett  távfelügyeleti  rendszer  üzemeltetési 
költségei: 

riasztó be- és kikapcsolás bruttó 37.500,-Ft,
felügyelet 2 hétre  bruttó   3.750,-Ft
mindösszesen:  bruttó 41.250,-Ft

Csomagolási költség
A szállításhoz zacskó: bruttó 6,25 Ft/db, összesen bruttó 22.500,-Ft.

Költségek  mindösszesen  263.750,-Ft,  amit  a  3570  átmeneti  segély költségvetési  sor, 
kötelezettség vállalás terhére kívánok kifizetni.

Egyúttal  felkérem  Tisztelt  Bizottságot,  hogy  javasolja  a  Képviselő-testületnek  a  3570 
átmeneti segély költségvetési sorról történő átcsoportosítással új költségvetési sor létrehozását 
„Élelmiszerbank  költségek”  elnevezéssel.  Az új  költségvetési  sor  500.000,-Ft  előirányzata 
jelen előterjesztésben szereplő 263.750,-Ft-ot már tartalmazza.

Az Élelmiszerbank szállítási előjegyzését jelen előterjesztésemhez mellékelem.

Kérem Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

Budapest, 2011. június 27.
          (: Dr. Gáspár László s.k. :)

       irodavezető
Cím:1092 Budapest, Bakáts tér 14.Tel.: 217-0763, Fax.:215-1084, e-mail: uszi@ferencvaros.hu
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Határozati javaslat

1. A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel kötött 
megállapodásban foglaltak végrehajtására a 3570 átmeneti segély költségvetési sor terhére 
263.750,-Ft összegű kötelezettségvállalást biztosít az élelmiszerek szállítási, csomagolási, 
őrzési költségeire.   

2. A Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2011. évi költségvetés 
módosításakor  a  3570  átmeneti  segély  költségvetési  sorról  történő  átcsoportosítással 
500.000,-Ft  előirányzattal  új  költségvetési  sort  hozzon létre  „Élelmiszerbank költségek” 
elnevezéssel.  

Felelős: irodavezető
Határidő: értelemszerű



Élelmiszerbank szállítási előjegyzés

A sárga részeket kérjük kitölteni. A kitöltött adatlapokat e-mailben az 
elelmiszerbank@elelmiszerbank.hu címre kérjük visszaküldeni.
Amennyiben a kért adatokat 4  munkanapon belül nem küldik vissza, az előjegyzés 
automatikusan törlésre kerül.
Árut csak akkor adunk ki a raktárból, ha az osztási időpontok is meg vannak adva.

Előjegyzés száma:       2011/1/505
Szervezet neve Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Szervezet címe 1092 Budapest IX., Bakáts  tér 14.
Kapcsolattartó neve: Juhák István   

Elszállítható áruk Kg Raklap

SB 002: liszt BL 65 (1;10) 6400   8,0
SA 005: 4 tojásos szarvacska (0,5;7,5) 10800  20,0
SA 009: gabonás omlós keksz kakaós (0,04;3,84) 829,44   3,0
SA 012: instant italpor (1;10) 1200   2,0

Összesen  19229,4kg  33,0

A termék neve után zárójelben a termék egy egységének, illetve egy gyűjtőcsomagolás tömege – pl: 
(0,5;10) jelentése: 0,5 kg-os kiszerelésben, 10 kg egy fóliában, azaz egy fóliában 20 db egység van.
Maximális raklapmagasság: 180 cm

Áru elszállítható JÚNIUS 22 – JÚLIUS 19.  
Átvétel helye ÁTI Depo - 2313 Szigetszentmiklós Gyártelep (!!!)
Elszállítás pontos 
napja  

Osztás(ok) helye(i) - 
település Utca, házszám

Osztási időszak(ok) 
(dátum, óra) Kontaktszemély Telefonszám

 

FONTOS!!! Az első 
osztási időpont a 
szállítási előjegyzés 
visszaküldése utáni 4. 
munkanapon vagy 
azt követően lehet   
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