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Lengyeltótiba már két éve a Gyermekétkeztetési Alapítványtól kaptunk száraztésztát, lisztet, 

kekszet, konzervet. 

Az élelmiszer segélyszállítmányra minden évben  pályázni kell a tavasz folyamán és a 

szerződésben rögzítettek szerint kell történnie a kiosztásnak. 

A településre érkező adományokról a Népjóléti, Oktatási, Művelődési, Sport és 

Ifjúságpolitikai Bizottság (későbbiekben Bizottság) tájékoztatást kap. 

 

A pályázat elbírálását követően értesítést kapunk a lehetséges szállítási időpontokról, majd ezt 

követően a szállítást lebonyolító cég ütemezésétől függően kerül sor az adomány 

elszállítására. 

Az élelmiszersegélyből az alábbi kategóriák szerinti elosztást a GYEA együttműködési 

megállapodásban rögzíti: 

 

 Létminimum közelében élők, önhibájukon kívül létminimum közelében élők- 

Azon személyek, családok tartoznak ebbe a kategóriába, amelyek esetében az egy főre 

jutó jövedelemszint a létminimumhoz közeli értéket jelent. Jelen meghatározástól a 

települési önkormányzat, illetve a segélyszervezet a rendelkezésekre álló információk 

alapján (pl: a rászoruló egészségi állapota, életkörülményei, életmódja, esetlegesen a 

munkavállalási hajlandósága, stb) indokolt esetben pozitív és negatív irányba is 

eltérhet. 

 Kisnyugdíjasok-   

 Azon személyek tartoznak ebbe a kategóriába, akik nyugdíja és egyéb forrásból 

 származó jövedelme a létminimumhoz közeli értéket jelent, azonban ezen értékhatártól 

 a települési önkormányzat, illetve a segélyszervezet a rendelkezésre álló információk 

 alapján (pl: a rászoruló egészségi állapota, életkörülményei stb.) indokolt esetben 

 pozitív és negatív irányba is eltérhet. 

 

Létminimumértékek a különböző háztartástípusokban 

Háztartástípus 

Aktív korúak háztatásai 

Egy főre számított havi érték, forint 

összesen 

1 felnőtt 75 024 

1 felnőtt 1 gyermekkel 61 895 

1 felnőtt 2 gyermekkel  53 767 

  

2 felnőtt 65 646 

2 felnőtt 1 gyermekkel 60 019 

2 felnőtt 2 gyermekkel 54 392 

2 felnőtt 3 gyermekkel 49 516 

2 felnőtt 4 gyermekkel 46 265 

  

3 felnőtt  62 520 

3 felnőtt 1 gyermekkel 59 081 

3 felnőtt 2 gyermekkel 54 768 

3 felnőtt 3 gyermekkel 50 641 

3 felnőtt 4 gyermekkel 47 694 

Nyugdíjas korúak háztartása  

1 személy 67 522 

2 személy 58 143 

3 személy 55 018 



 

Forrás: KSH 2010 évi létminimum számítások 

 

A Lengyeltóti állandó lakcímmel rendelkező lakosok közül a biztosabb elbíráláshoz szükség 

lenne, a mindenkori állandó lakosság kimutatására, így azon állandó lakosú személyek 

kerülnek kiválasztásra, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek: 

 

A rászorultság meghatározásakor figyelembe vett bizonyítékok: 

 

 Gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok esetén határozat, 

 Gyermekét egyedül nevelő szülők az emelt összegű családi pótlékról szelvény, 

 Fogyatékkal élő személy van a családban: határozat, 

 A család legalább egy tagja aktív korú munkanélküli: határozat, 

 Nagycsaládosok esetén családi pótlékról szelvény 

 Kisnyugdíjasok esetén nyugdíjas szelvény 

 Egyedi elbírálás alapján 

 

Az osztás hirdetésének módja: 

 

 Az osztást megelőzően legalább 2 nappal korábban plakátok kihelyezése a forgalmas 

helyeken, az osztás helyének és idejének feltűntetésével, valamint a rászorultságot 

igazoló dokumentumok felsorolásával, 

 Lehetőség szerint helyi televízióban hirdetés feladása, 

 Személyre, családra szóló felhívó levél kiküldése, ami tartalmazza a családban 

támogatásban részesülő személyek számát, 

 Szükség szerint a Bizottság tagjainak közreműködésével történik. 

 

Az adomány átvétele: 

 A meghirdetett időpontban és helyszínen személyesen történik. Az átvételt aláírásával 

hitelesíti a család valamelyik tagja. 

 Amennyiben akadályoztatás áll fenn, telefonos egyeztetés esetén az Alapszolgáltatási 

Központ dolgozói házhoz szállítják az élelmiszersegélyt, 

 Szükség szerint a Bizottság tagjainak közreműködésével. 

 

A kapott élelmiszerek szavatossági időn belül történő kiosztást garantálni kell. 

Az átvételt követően a kiosztás időpontjáig élelmiszer tárolására alkalmas helyen kell tárolni 

az adományt. 

A szerződésben rögzítettek szerint az 1. félévben átvett élelmiszersegélyt augusztus 30-ig, 

míg a 2. félévben kapott segélyt december 25-ig kell eljuttatni a rászorulókhoz. 

 

 

Lengyeltóti, 2012. április 16. 

 

 

                                                                                                   Nyers Györgyi sk. 

                                                                                                   intézményvezető  


