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A Város Mindenkié
Közterületen élők beavatkozási területtel kapcsolatos észrevétel
A Város Mindenkié véleménye a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Programról
A Város Mindenkié csoport olyan hajléktalan, hajléktalanságot megtapasztalt aktivistákból és szövetségeseikből áll, akik tenni akarnak egy egyenlőségen alapuló és igazságos
társadalomért. Célunk, hogy kiálljunk a hajléktalan emberek méltóságáért és küzdjünk a lakhatáshoz való jogért. A szervezet minden tevékenységében – a döntéshozástól az
akciók szervezéséig – a hajléktalan emberek vezető szerepet játszanak.
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív program „a megfelelő étkezés és az alapvető fogyasztási cikkek hiányát kívánja enyhíteni, kiegészítve a szegénység csökkentését
szolgáló kísérő intézkedésekkel”. Az Operatív Program a természetbeni juttatások és minimális kísérő szolgáltatások támogatását tartalmazza.
Elöljáróban fontosnak tartjuk leszögezni, hogy miközben Magyarországon a szegénység – részben a Fidesz vezette kormány intézkedései nyomán – egyre inkább elmélyül, a
kormányzati kommunikációban a szegénység alig jelenik meg. Amikor ez a milliókat érintő társadalmi probléma mégis nyilvánosságot kap, akkor a döntéshozók a
szegénységben élő emberekről jellemzően kirekesztő és megbélyegző módon nyilatkoznak. Ennek tükrében jelentős lépésnek tartjuk, hogy az Operatív Program bevezetőjében
érdemi statisztikák jelennek meg a szegénység tömeges mértékéről, és hogy a szegény emberek nem mint kirekesztendő, hanem mint segítendő társadalmi csoport
szerepelnek.
A továbbiakban kifejezetten a hajléktalan embereket érintő részekkel kapcsolatban teszünk javaslatokat.
Először is, üdvözöljük, hogy a kormány – eddig intézkedéseivel ellentétben – konkrét és kézzelfogható segítséget kíván nyújtani az utcán élő embereknek. Sajnos, a mai
Magyarországon egyre nagyobb szükség van az ilyen jellegű támogatásokra és örvendetes, hogy a kormány aktívan fel kívánja használni az erre kialakított Európai Uniós
forrásokat. Ezzel együtt úgy véljük, hogy a pályázati kiírásnak sokkal konkrétabb előírásokat kellene tartalmaznia a támogatandó tevékenységet illetően.
Javasoljuk, hogy a pályázat részesítse előnyben a főtt étel, a gyümölcsök és egyéb friss, vitamindús ételek biztosítását, a hétvégén megtartott ételosztásokat, illetve azokat az
ételosztásokat, amelyek méltó körülményeket biztosítanak az étkezéshez. Ezek ugyanis azok a területek, amelyek a legnagyobb nehézségeket okozzák a hajléktalan emberek
számára. A jelenleg a hajléktalan-ellátásban és egyéb helyeken ingyenesen elérhető ételek többsége ugyanis szendvics, kenyérféle vagy konzerv, így a hajléktalan emberek
nagyon ritkán jutnak hozzá megfelelő, tápláló ételekhez. Ezen kívül, hétvégén a legtöbb nappali melegedő bezár, és kevesebb az ételosztás is, ami megnehezíti az érintettek
életét. Végül, a közterületi ételosztások nagy része nem biztosít ülőhelyet vagy asztalt az étkezéshez, ami sok idős és beteg embernek okoz nehézséget, illetve arra kényszeríti az
embereket, hogy a földön ülve vagy állva fogyasszák el az ételt. Fontosnak tartjuk, hogy a támogatott pályázatok jelentős része ezeknek a hiányoknak a betöltésére irányuljon.
Rendkívül elhibázottnak tartjuk, hogy a pályázat a tüzelő biztosítását nem teszi lehetővé a hajléktalan emberek számára. Az országban feltehetően több ezren élnek maguk építette
kunyhóban, amelyek megfelelő fűtését jelenleg rendszerint csak a jogszabályokat megsértve tudják megoldani. Ezzel nemcsak magukat és családjukat veszélyeztetik, hanem a
természeti környezetben is felesleges károkat okoznak. Mindezek miatt, a biztonságos és megfelelő tüzelő támogatás biztosítása a kunyhóban élő emberek számára nagyon
fontos szükségletet elégítene ki.
A pályázat pénzügyi táblázataiban jelentős következetlenségeket találtunk: az itt használt forint-euró árfolyam célcsoportonként eltér, amire nem találtunk magyarázatot a
szövegben. Javasoljuk a pályázati elszámolásban használt árfolyamok tisztázását, illetve az Uniós pénz lehívása és továbbítása, valamint az átutalása és elköltése közötti
határidők megnevezését is.
Végezetül, fel szeretnénk hívni a figyelmet két olyan szempontra, ami jelentősen csökkenti a pályázati kiírás össztársadalmi értékét.
1) A Fidesz vezette kormány a rendszerváltás óta soha nem látott mértékben és intenzitással üldözi a szegény és hajléktalan embereket. Ennek tetőpontja az volt, amikor 2013
tavaszán a világon egyedülálló módon az ország alaptörvényébe került a közterületi hajléktalanság hatósági üldözésének lehetősége, amely éppen azoknak az embereknek a
létét kriminalizálta, akiket ez a pályázati kiírás támogatni kíván. Ameddig a Parlament vissza nem vonja az életvitelszerű közterületen tartózkodásra vonatkozó szabálysértési
tényállást, és el nem távolítja az erre vonatkozó passzust az alaptörvényből, nem tekinthető őszintének a kormány elkötelezettsége a közterületen élő hajléktalan emberek
életkörülményeinek javítására.
2) Noha az Operatív Program segítségével a magyar állam az elkövetkezendő 7 évben 3 milliárd forintot fog költeni a közterületen élő emberek étkezésének támogatására, ez a
program semmilyen módon nem segíti elő a tömeges hajléktalanság, illetve azoknak az okoknak a megszüntetést, amik a lakásvesztést és a hajléktalanságot előidézik. Ahhoz,
hogy a magyarországi lakhatási válságot érdemben orvosolni tudja, a magyar kormánynak ki kell dolgoznia egy olyan hosszú távú lakhatási stratégiát, ami a leginkább rászoruló
emberek lakhatását támogatja, és meg kell indítania ennek gyakorlati végrehajtását saját, illetve Európa Uniós forrásból. Mivel az Európai Uniónak jelenleg nincs kifejezetten a
lakhatás, illetve a szociális bérlakások fejlesztésére irányuló programja, a magyar kormány felelősségének tartjuk azt is, hogy erőteljesen lobbizzon ezeknek a forrásoknak a
megteremtéséért. Ezen kívül, a magyar kormánynak és az önkormányzatoknak hatalmas felelőssége van abban, hogy még a rendelkezésre álló Uniós forrásokat sem a
leginkább rászoruló emberek lakhatási nehézségeinek hosszú távú csökkentésére fordítják. Jó példát nyújtanak erre az előző finanszírozási ciklusban meghirdetett
városrehabilitációs pályázatok, amelyek nagy részét a magyar állam és az önkormányzatok nem a legszegényebb és legnagyobb bizonytalanságban élő emberek lakhatásának
és életkörülményeinek javítására költötték, hanem olyan presztízsberuházásokra mint a városközpontok felújítása és a térkövezés. Követeljük, hogy a kormány az összes
lehetséges Uniós forrást megfelelően lehívja és ezeket a leginkább rászorulók problémáinak megoldására fordítsa.
Reméljük, hogy a pályázat kiírója javaslatainkat komolyan megfontolja és ezeket viszont fogjuk látni a pályázati kiírás végleges változatában is.
Tisztelettel,
A Város Mindenkié csoport
hajléktalan és szövetséges tagjai
Budapest, 2014. június 30.
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Budai Kati
Közterületen élők beavatkozási területtel kapcsolatos észrevétel
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti szervezete kiemelten foglalkozik intézményrendszerén keresztül a hajléktalanellátással. Nappali melegedőjében napi 100-120 főt

lát el, a kötelező intézményi szolgáltatásokon túl élelmiszerrel is, amelyet pályázatokból, adományokból fedez.
Egyetértünk a Hajléktalanokért Közalapítvány azon felvetéseivel, miszerint
- a hajléktalanság érintheti azokat is, akik lakhatással már küzdenek, a hajléktalanság veszélyzónájában vannak. Bejelentett lakásuk ugyan van, de lakhatásukat nem saját
otthonukban oldják meg. A tipizálás ezért nehéz, és indokolt a leginkább rászorultak körét kibővíteni, szélesíteni. Azokat a személyeket is idesorolni, akik éjjeli menedékhelyen,
átmeneti szállón vagy rehabilitációs otthonban vannak.
-Szükséges és elégséges adminisztrációt javasolunk az élelmiszer juttatások igazolásánál, olyan egyszerű megoldást, amely nem sérti a rászorult embereket emberi
méltóságukban és nem igényli az állandó és újbóli adatkéréseket.
-Az élelmiszerek hiánya nem csak a téli időszakban jelent problémát, a hajléktalan lét az év többi hónapjában is " túlélést" jelenthet. javasoljuk az élelmiszerosztás kibővítését a
téli hónapokon túlra is.
-Kiemelten támogatjuk a közterületen élők egészségügyi, orvosi vizsgálatainak támogatását ( általános belgyógyászati, hasi ultrahang, szemészet, fogászat ), amelyek
szükségesek az általános egészségügyi állapot megállapításához. Ugyanígy a vitaminok ill. egyszerű fájdalomcsillapítókhoz való egyszerű hozzájutásukhoz is.
Budainé Nagy Katalin Kecskemét
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Maróti János
Egyéb észrevétel
A 2013 májusáig ügyvezetője voltam egy 100%-os magyar tulajdonban lévő vállalkozásnak.
A vállalkozás az első közbeszerzési kiírás óta részt vett a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által koordinált Élelmiszersegély Programnak. A Programmal kapcsolatos
eddigi tapasztalatomról a következőket szeretném elmondani:
- A többfordulós közbeszerzési rendszer, biztosította, hogy a pályázat által meghatározott termékek előállítói képesek, és alkalmasak legyenek a feladat végrehajtására
- A tárgyalási szakasz biztosította, hogy a jelentkezők versenyezzenek, ezáltal a legjobb beszerzési árat lehetett elérni
- Az élelmiszerek a kereskedelmi forgalomban megtalálható vagy annál magasabb minőségben kerültek a rászorulókhoz
- A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal gyártásközi ellenőrzései során nagy figyelmet szentelt a minőségbiztosítási alapelvek betartatásának, aprólékosan, precízen
ellenőrizve minden, a gyártással kapcsolatos feltétel, dokumentum meglétét
- Az MVH szervezetten, segítőkészen bonyolította a gyártók és a segélyszervezetek közötti kapcsolattartást,
Sajnálatos lenne, ha az eltelt évek során a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál felhalmozódott tapasztalatot, hozzáértést, veszni hagynák. Segítségükkel a Rászoruló
Személyeket Támogató Operatív Program is egy jól szervezett, a rászorultak szükségleteit figyelembe vevő és érdekeiket képviselő program lehet.
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Csöngei Ildikó
Egyéb észrevétel
Intézményünk, Komárom és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 2007 nyarától 2013 decemberéig a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet együttműködő
partnereként vett részt az EU Élelmiszersegély-programban. Az intézmény a fenti időszakban az ellátási területéhez tartozó négy településen (Komáromban, Mocsán,
Kisigmándon és Csépen) alkalmanként - évente két alkalommal, alkalmanként 8-18 tonna közötti tömegű élelmiszert osztott szét. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezetben
korrekt, alapos, tisztességes, hozzáértő, kiválóan kommunikáló együttműködő partnerre találtunk. Azon a véleményen vagyunk, hogy a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív
Programban elsősorban ismét azok a karitatív szervezetek (Gyermekétkeztetési Alapítvány, a Katolikus Karitász, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet) kapjanak szerepet, amelyek az EU Élelmiszersegély-programban hatalmas, e program során is hasznosítható tapasztalatot szereztek. Csöngei Ildikó
intézményvezető, Komárom és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata
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Farkas István
Egyéb észrevétel
Mivel az Emberi Erőforrás Operatív Program tavaly októberi változatánál frissebb változatot nem láthattunk, ezért nem tudjuk, hogy milyen összhang van az EFOP és RSZTOP
között.
A tüzelő osztáson túl más eszközöket is használni kellene az energiaszegénység elleni küzdelemben. A lakások szigetelése egyszerű, alacsony jövedelmű emberek által is
elérhető eszközökkel is megoldható, energetikai szempontból jelentősen javítható.
Ilyenek például a szalma, agyag. A hagyományos építési technológiák egyébként is közel állnak több, mélyszegénységben élő csoporthoz.
Javasoljuk olyan programok indítását, amelyek a rászoruló személyeket nemcsak adománnyal segíti, hanem a fenti szigetelési kompetenciák tanítását és megvílósítását
tartalmazza.
Dr. Farkas István Tamás
ügyvezető elnök
Magyar Természetvédők Szövetsége
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Magyar Élelmiszerbank Egyesület
Egyéb észrevétel
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület 2006 óta vett részt az EU Élelmiszersegély Program magyarországi megvalósításában, együttműködve a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Minisztériummal, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal illetve mintegy 500 partnerszervezettel az országban. Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket mind a
Minisztérium, mind az MVH, mind partnerszervezeteink felé, hogy együttműködésükkel az eddigi Program megvalósítását lehetővé tették!
A RSZTOP tervezetben a korábbi EU Élelmiszersegély Programhoz képest véleményünk szerint a legjelentősebb változás, hogy a kedvezményezettek köre/létszáma jelentősen
csökken illetve ezzel párhuzamosan az új Programban kedvezményezettként résztvevő rászorulók támogatása növekszik. Ez az új Program beindításakor a segélyek osztásakor
feszültségekhez vezethet, amely várhatóan elsődlegesen az osztásban közvetlenül résztvevő szervezeteket fogja érinteni. A megvalósítás során ehhez kapcsolódóan ügyelni kell
a jogosultság objektivitására (ezen belül különösen arra , hogy az objektivitás ne eredményezzen kizárást a célcsoportok egyes tagjai számára), ennek beazonosíthatóságára,
átláthatóságára és kommunikációjára.
Egyetértünk és maximálisan támogatjuk a tervezetben megjelenő, az adminisztrációs terhek csökkentését célzó kezdeményezést.
A megvalósítás tervezése során mindenképpen javasoljuk részletesen áttekinteni a korábbi EU Élelmiszersegély Program tapasztalatait és a gyakorlati megvalósítást ezek
alapján megtervezni. Az áttekintés során javasoljuk különös figyelmet szentelni az alábbi területeknek:

- a partneri kör feladatainak és felelősségeinek részletes áttekintése;
- a partnerszervezetek egymás közötti feladatmegosztása és együttműködése;
- a Program megvalósításának pontos időzítései;
- a megvalósításhoz kapcsolódó adminisztratív feladatok;
- a megvalósítást támogató informatikai rendszer funkciói;
- az adatvédelem és személyiségi jogok kérdésköre;
- a beszerzési feladatok folyamata és felelősségi körei;
- az anyagi felelősségvállalás kérdései;
- a Program megvalósításának költségei és ezek finanszírozása.
Egyesületünk továbbra is áll a Minisztérium rendelkezésére ezen kérdések megvitatására annak érdekében, hogy RSZTOP megvalósítása minél eredményesebb legyen.
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Németh Attila
Egyéb észrevétel
Társaságunk már négy éve folyamatosan részt vesz az EU Élelmiszersegély programban, ez idő alatt végig a konstruktív együttműködés szellemében végeztük a feladatunkat,
úgy ahogy az előttünk hozzászólok többségének a tapasztalatai alapján, hasonlóképpen mi is csak arról tudunk beszámolni, hogy a program lebonyolítását szervező hivatal az
MVH, professzionális, korrekt és pártatlan munkát végzett. Fontosnak tartjuk, hogy az alapvető élelmiszereken kívül, a speciális és különleges táplálkozási célú élelmiszerek is
helyet kapjanak a csomagban, gondolunk itt a hozzáadott cukor nélküli valamint a lisztérzékenyek számára is fogyasztható gluténmentes élelmiszerekre. Örömmel olvastuk, hogy
a jelenlegi operatív program tervezetében külön figyelmet szentelnek az egészségmegőrző készítményeknek, funkcionális élelmiszereknek. Bizakodunk, hogy szakmai
tapasztalatunk révén segítségére lehetünk a közreműködő szervezeteknek, valamint hogy továbbra is aktív résztvevői lehetünk a segélyeztetési tendereknek.
Üdvözlettel,
Németh Attila
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Bokor Istvánné
Egyéb észrevétel
Tisztelt Dr. Köpeczi – Bócz Tamás és Horváth Viktor Úr!

Sajnos az internetes oldalon nem tudtunk hozzászólni először, mert nem engedte, írtam levelet is, de most az unokám segített. Nagyon nehéz ez a regisztráció és a belépés.
A Gellénházai Nyugdíjas klub nevében írok. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy 2014-őszétől már nem kaphatunk élelmiszersegélyt, mert a Minisztérium megváltoztatja a szabályokat
és a nyugdíjasok kiszorulnak az Élelmiszersegély programból.
Ez nagyon nagy baj számunkra. A klubbunknak 54 fő tagja van, 90% kisnyugdíjas, akik számára nagy öröm és segítség volt az Élelmiszersegély programból kapott tészta és liszt.
A Katolikus Karitász, meg az Önkormányzat segítségével kaptuk az EU-s segélyt a Vidékfejlesztési Hivataltól és nagyon vártuk már az őszi osztást is, mert sajnos nagy
szükségünk van rá.
Javasoljuk, hogy ne szűkítsék le a rászorulók körét, mert mi már nem tudunk dolgozni menni, végig dolgoztuk az életünket és 45-60 ezer forintos nyugdíjakból nem lehet megélni
úgy, hogy fizetnünk kell a villanyszámlát és a gyógyszereket is. Nekünk külön öröm volt évente kétszer, háromszor az élelmiszer.
Ha szükségesnek tartják, a tagjaink egyesével is elküldhetik a kérvényeket, van aki a fia, vagy lánya, van aki az unokája segítségével, de nem mindenki ért az internethez. Én is az
unokám segítségével írok.
Kérjük, hogy folytassák az élelmiszersegélyezést az alacsony nyugdíjat kapó rászorulók részére is, mert nagyon hiányozna nekünk.

Tisztelettel:
Bokor Istvánné, Magdi
titkár
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Hajléktalanokért Közalapítvány
Közterületen élők beavatkozási területtel kapcsolatos észrevétel
A Hajléktalanokért Közalapítvány a hajléktalan személyek vonatkozásában az alábbi javaslatokat teszi:
1. „3.1. A leginkább rászorulók azonosítása” fejezet
Javasoljuk az OP-be bevonható, rászoruló hajléktalan személyek csoportjának pontosítását és bővítését:
a) A közterületeken élők meghatározás pontosítását/kiegészítését a „szabad ég alatt élők” és a „nem lakás céljára szolgáló építményekben élők” megfogalmazással.
Indoklás: A pontosítással a magánterületeken (pl. magánkézben lévő erdőkben, magántelkeken felhúzott kunyhókban) élő hajléktalan emberek is bevonhatók a programba.
b) Javasoljuk a hajléktalanok átmeneti szállásán, sőt támogatott lakhatásban élőket is bevenni a rászorulók közé, amennyiben a célcsoport tagjai egyben beletartoznak az OP
rendkívül alacsony jövedelemmel rendelkezők kategóriájába.
Indoklás: A hajléktalan szállásokon vagy támogatott lakhatásban élők között is vannak rendkívül alacsony jövedelemmel rendelkező hajléktalan emberek, akik
alapszükségleteinek támogatása indokolt. Az OP-ben hivatkozott ETHOS kategóriák (11. oldal) is túlmutatnak a közterületen élőkön.

c) Javasoljuk az OP-ben hivatkozott ETHOS kategóriák aktualizálását.
Indoklás: A hivatkozott kategóriák 2006. szeptemberiek, de az ETHOS-t 2008-ban megújult:
http://feantsa.org/spip.php?action=acceder_document&arg=214&cle=5d1091ab8be5f90c9a74d7fe8d0905a08460698b&file=pdf%2Fhu.pdf&lang=en
Az alábbi ETHOS-kategóriák szövegszerű felsorolását javasoljuk:
Lakhatási forma:
1.1. Közterület vagy szabad ég alatt
2.1. Éjjeli menedékhely
3.2. Átmeneti szálló
3.3. Átmeneti támogatott lakhatás
7.2. Támogatott lakhatás korábban hajléktalan emberek részére
11.2 Nem szabványos építmények (összetákolt, alkalmilag barkácsolt menedék, kunyhó, kalyiba)
11.3. Ideiglenes építmények (bizonytalan ideig álló építmény, bódé)
2. „2.2.2. A támogatni kívánt program bemutatása” rész
Javasoljuk, hogy hajléktalan személyek számára rendszeresen (napi szinten) étkezést nyújtani, élelmiszert osztani csak intézményben lehessen, akkor is, ha közterületen,
szabad ég alatt, vagy nem lakás céljára szolgáló építményekben élők kapnak élelmet. Az intézmény lehet népkonyha, nappali melegedő, éjjeli menedékhely, átmeneti szállás
vagy akár nem hajléktalanellátó intézmény is. A szolgáltatás intézményhez csatolását meg lehet jeleníteni pl. az OP 8. oldalán lévő „Beavatkozási logika lépései”-nél (alapvető
elvárások a termékek osztásánál).
Indoklás: Az utcán élők segítésben fontos törekvés, hogy ne pusztán a létfenntartásukat támogassuk, hanem a hajléktalan emberek segítésére fenntartott intézményrendszert
megismerjék és használják. Továbbá: az intézmények az étkezés kulturáltabb feltételeit is biztosítani tudják, úgy mint kézmosás, evés asztalnál ülve.
Kivételt képezzenek a csak intézményben igénybe vehető étkeztetés alól azok a közterületen, szabad ég alatt, vagy nem lakás céljára szolgáló építményekben élők, akiknek a
rendszeres ételosztás helyét felkeresni aránytalan nehézséget okoz, mert alvó/tartózkodási helyük távol esik az intézménytől. Hasonlóan kivételt képezzen a krízishelyzetben
nyújtott ételosztás.
3. A támogatás igénybe vételének igazolása
Javasoljuk, hogy a program végrehajtása során a támogatás igénybe vételének igazolásánál érvényesüljön az az egyszerű, életszerű adminisztrációra való törekvés, amely a
rászorulók azonosításánál szövegszerűen is megjelenik („törekedni kell arra, hogy a támogatásra való jogosultság igazolása ne jelentsen túlzott adminisztratív terhet sem a
célcsoport, sem a működtető intézményrendszer számára” (11. oldal). Nem javasoljuk - ha netán a későbbiekben, pl. a pályázati felhívások szövegében, felmerülne -, hogy egy
rendszeresen (napról napra) végzett étkeztetésnél az igénybe vevő naponta aláírásával igazolja, hogy étkezést kapott (míg élelmiszer csomagoknál az átvétel aláírását
életszerűnek tartjuk). Naponta nyújtott étkeztetésnél szolgáltatást igénybe vevők napi listáinak elfogadását javasoljuk, az OP szövegébe pedig a végrehajtási adminisztráció
egyszerűségére utaló rész bevételét javasoljuk.
4. Diabetikus étkeztetés biztosítása
Cukorbetegség miatt, vagy más okból diabetikus étrendre szoruló hajléktalan emberek megfelelő étkezése megoldatlan (és valószínűsítjük, hogy ez a probléma jelentkezik az
OP másik két célcsoportjánál is). A biztosítandó élelmiszerek köre (8-9. oldal) meglátásunk szerint megengedi a diabetikus étkeztetés biztosítását is. Javasoljuk, hogy a kísérő
intézkedésekben szövegszerűen is szerepeljen a diabetikus étrendhez kapcsolódó ismeretek átadása, gyakorlása (pl. diabéteszes klub működtetése) és eszközök, anyagok (pl.
rendszeres vércukorszint méréséhez szükséges eszközök, anyagok) beszerzése.
5. 3.3. A partnerszervezetek kiválasztása
Javasoljuk, hogy a Hajléktalanokért Közalapítványt (HKA) vonják be a program végrehajtásába pályázati bonyolító vagy gesztor szervezetként. A HKA 2004 óta végzi a hazai
költségvetési forrásokból támogatott hajléktalanellátó pályázati programok tervezését, kezelését, monitorozását, beszámoltatását, elszámoltatását, és ennek részeként a
hajléktalan személyek étkeztetési programjait is kezeli. A Közalapítvány a 2013-14. évi téli időszakban Budapesten és 40 vidéki településen, összesen 68 M Ft támogatási
összeggel, napi 4.100 adag minimális kiegészítő étel osztását támogatta hajléktalan emberek számára pályázati rendszere keretében. Az étkeztetést támogató kísérő
intézkedések részei a HKA pályázati rendszerének, melyek az egészségügyi és kiegészítő programokban jelennek meg.

a HKA Kuratóriumának megbízásából:
Maróthy Márta
Közalapítványi Iroda
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Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
Egyéb észrevétel
A Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal több éven keresztül vett részt a Magyar Élelmiszerbank Egyesület partnerszervezetként az EU Élelmiszersegély Programban. A
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elosztási rendszere átláthatóan és szakszerűen működött, gördülékenyen folyt az élelmiszerek rászorulókhoz történő eljuttatása, és az
elszámolás. A Polgármesteri Hivatal örömmel értesült róla, hogy ezen Operatív Program keretében ismételten lehetőség nyílik a rászorultak támogatására.
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Petényi Roland
Egyéb észrevétel
Észrevétel az RSZTOP - tervezettel kapcsolatban:
A tervezet keveset foglalkozik az időskorú alacsony jövedelmű, akár egyedül is élő emberekkel. Nagy figyelmet a 3 éves kor alatti gyermekek, a rendkívül alacsony jövedelmű
személyek, valamint a hajléktalanok kapnak.
Érdemes lenne a 3 évesnél idősebb rászoruló gyermekeknek a tervezetben jelöltnél nagyobb mértékű támogatásának megfontolása is, mert a 3 év alatti rászoruló gyermek 3
évesnél idősebb testvére(i) ugyancsak segítségre szorul(nak).
A tervezet célcsoportjai között nem szerepelnek a KSH létminimum közelében illetve alatt élő személyek, így ők méltánytalanul kiesnek a támogatottak köréből.

Érdemes lenne elgondolkodni a támogatás helyett egy olyan helyben végezhető munkavégzési lehetőség kidolgozásán, amivel ezek a családok és személyek megkereshetnék
az élethez szükséges anyagi forrást, ez lehetne akár kézműves, összeszerelő, szétszerelő tevékenység.
A családtervezési tanácsadás fontos lenne, hogy az ellátottak száma ne nőjön diszciplinárisan, hanem kezelhető legyen.( a 6. oldalon található táblázat kísérő intézkedés
sorának fokozott figyelembe vételét javasoljuk)
Átgondolni bentlakásos, vagy egész napos oktatási rendszerek kialakítása, mely biztosítaná a gyermek korosztály megfelelő ellátását.
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Kisléta Község Önkormányzata
Egyéb észrevétel
Településünk eddig négyszer részesült EU Élelmiszercsomagban a Katolikus Karitász és az MVH közreműködésével. Minden rászoruló lakos kapott csomagot, akik nagyon
hálásak voltak a segítségért. De még így kimaradtak néhányan, mert meghaladta az egy főre jutó jövedelmük a programban meghatározottat. Reméltük, hogy a rászorulói kör
bővülni fog, nem pedig szűkülni. Minél több embernek szeretnénk élelmiszer csomagot adni. A községben majdnem mindenkiről elmondható, hogy rászoruló, ha a jövedelmi
viszonyok nem is éppen ezt mutatják. A jövedelmüket nem csak élelmiszerre költik az emberek, hanem a legtöbbet a rezsire, a téli tüzelőre, gyógyszerekre, adósság
visszafizetésére stb. költik. A legutolsó a sorban az élelmiszer vásárlása, a legsilányabb és legolcsóbb minőségből. Tehát az egy főre jutó jövedelemből nem mindig lehet
megállapítani azt, hogy valaki rászorul az élelmiszercsomagra vagy sem.
Eddigi tapasztalataink szerint a leghasznosabbnak az élelmiszercsomag bizonyult. A tervezetben felsorolt fogyasztási cikkeket más forrásból (pl.: civil szervezetek, pályázatok stb.)
megkapják a rászoruló személyek, de élelmiszerhez csak ennek a programnak köszönhetően jutottak.
A tervezetben meghatározott személyek több program keretein belül részesülnek különböző támogatásokban. Míg az alacsony jövedelműek és kisnyugdíjasok nem kapnak
semmilyen segítséget. Éppen ezért volt jól kitalált az EU Élelmiszersegély Program, mert ezek a személyek is kaptak némi segítséget.
Megköszönjük az eddig kapott élelmiszercsomagokat, a Katolikus Karitász és az MVH munkatársainak a segítséget és a közreműködést. Bízunk a jövőbeni sikeres
együttműködésben.
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Gyermelyi Zrt.
Egyéb észrevétel
Gyermelyi Zrt.
Tárgy: RSZTOP véleményezése
Cégünk a kezdetektől rész vett az EU Élelmiszersegély programban.
Magyar vállalkozásként fontosnak tartottuk a programot, mert egyrészt jó cél érdekében, jó helyre került érdemi segítség, másrészt a vállalkozás szempontjából is előnyös volt a
program, mert segített a munkahely megtartásban, kapacitáskihasználásban.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal egy jól működő, átlátható és szakszerű rendszerben koordinálta a programot, melynek eredményeként a megfelelő időben
rendelkezésre állt minden olyan információ, amivel gördülékenyen jutott el az áru az elosztásban részt vevő szervezetekhez. Javasolnánk ennek a már bizonyított rendszernek a
megtartását és az MVH tapasztalatainak igénybe vételét.
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Programot jó kezdeményezésnek tartjuk. A rászorulói létszám viszont jelentősen lecsökkenne a kiírás alapján, ezért érdemesnek
tartanánk a létminimum közelében élőkkel bővíteni a kört. A közbeszerzési eljárás megtartása mellett élelmiszerbiztonsági szempontból is fontosnak gondoljuk az ellenőrzött
körülmények között előállított, nem romlandó, jól tárolható élelmiszerek bázisának megtartását.
Cégünk szívesen vesz részt a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Programban.
Káhn Norbert
kereskedelmi igazgató
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Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatal
Egyéb észrevétel
1. Általános észrevételek
Az operatív program filozófiájának rögzített két irányú eredmény elérésével nem értünk egyet. Az első irány, a rászorulók konkrét támogatása egyértelmű, üdvözölendő, viszont a
másik irányt, miszerint a szociális gazdaságot támogassa a program „a hátrányos helyzetű személyeket foglalkoztató gazdasági szereplők részéről előállított élelmiszer termékek
vagy alapvető fogyasztási cikkek beszerzésével” szintén üdvözölendő, de nem olyan fontosságú ebben a témában, hogy ennek kellene a másik fő iránynak lennie.
Sokkal inkább fontos lenne fő hangsúlyként megjelölni, hogy az operatív program a rászorulóknak teremtsen esélyt a valódi kitörésre, segítő szociális munkával,
közösségfejlesztéssel, diakóniával lépésről lépésre.
2. Program kidolgozása, helyzet bemutatása
A szegénység jellemzőinél hiányzik az adatok származási helyére vonatkozó hivatkozás, a másik két csoport jellemzésénél ez megtörténik. (Eurostat, Kenyszi).
„A népességet három fő életkori csoportra osztva a legnagyobb mértékben a 18 év alatti korosztályt érinti a súlyos anyagi depriváció. „ – szerepel az anyagban, majd később
látható az OP-ban, hogy a 3-18 év közötti korcsoport támogatása minimálisnak mondható.
3. Előző programokra való hivatkozás
Az OP több korábbi, közterületen élő személyek vonatkozásában indított programra hivatkozik. Fontosnak látjuk megjegyezni, hogy ezen programok negatív tanulságaira
szükséges lenne építeni az OP szakmai tartalmában annak érdekében, hogy célkitűzését valóban el tudja érni.
A TÁMOP 5.3.3. program „albérlet támogatás” néven honosult meg a szociális szakmában, a közterületen élőket nem igazán éri el, mivel stabilan meglévő jövedelemmel
rendelkezők tudnak sikeresen bennmaradni a programban. Ez a hajléktalanok azon köre, amely szállón él, vagy albérletről albérletre vándorol. Tehát a program nem tölti be
eredeti célkitűzését, hogy csökkentse az utcán élők számát. Fél év - egy év után a program lejárta után kis számban tudják megtartani a támogatott lakhatásukat a hajléktalanok.
Fontos lenne ezeket a tapasztalatokat beépíteni az RSZTOP intézkedéseinek kidolgozásába, hogy valóban hosszú távú megoldást nyújtson és azon célcsoportnak, amely
leginkább érintett.
A Fűtött utca és Vissza az utcáról programok a tél idején nagy segítséget jelentenek, szociális munka és egyéb program hiányában azonban ezek az emberek visszatérnek az
utcára.

A LÉLEK programokban magasra tett mércének kell, kellene megfelelnie a résztvevőknek. Egyik ilyen az absztinencia, amely az utcán élő hajléktalanok nagy részénél nem
jellemző, így eleve kizárják azokat, akikért a program létrejött.
A fenti tapasztalatokat azért tartottuk fontosnak megemlíteni, mert ezekből is jól látható, hogy komplex, a szociális munkát, csoportok létrehozását és egyéb programokat (kísérő
intézkedéseket) jól összehangoló OP-ra van szükség ahhoz, hogy valódi és hosszan tartó megoldás születhessen.
4. Kísérő intézkedések
A kísérő intézkedések esetén nem tartjuk elegendőnek a tanácsadást, mint intézkedést. Olyan csoportok létrehozását, szervezését is szükségesnek látjuk, ahol a résztvevők
egymásra is hatnak, együtt gondolkozhatnak.
A programban a kísérő intézkedések csak a finanszírozás 5%-áig terjedhetnek, ami teljes mértékben irreális. Konkrét, kézzelfogható adományt adunk, minimálisnak mondható
segítséggel, szociális munkával. A program ezzel a feltétellel nem teszi lehetővé, hogy valós kitörések legyenek ezekből az élethelyzetekből.

5. Élelmiszerek, fogyasztási cikkek
A program keretében biztosítandó élelmiszerek részletezése túlzó mértékű a fogyasztási cikkek és kísérő intézkedések kibontásához képest.
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Kerekes Zsolt
Egyéb észrevétel
Az Iwinex Kft, 100% magyar tulajdonban lévő élelmiszergyártó vállalat, az EU Élelmiszersegély program utolsó évében kapcsolódott be eredményesen a beszállítók körébe.
A tapasztalatunk alapján az MVH, mint a program koordinálásért felelős Hivatal összességében, valamint az ott feladatot ellátó személyzet minden tagja professzionálisan,
korrektül és pártatlanul látta el feladatát. Mint először részt vevő társaság, minden téren segítséget kaptunk a több fordulós pályázati rendszer alatt (részvételi, ajánlati, tárgyalási
szakasz) annak érdekében, hogy formai okok miatt ne kelljen elesnünk a részvétel lehetőségétől.
A program lebonyolítása során egy szigorú minőségbiztosítási és ellenőrzési rendszernek kellett megfeleljünk, ami garantálta, hogy minőségi termékek tökéletes állapotban
jussanak el a rászoruló célcsoportokhoz.
A mostani RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OPERATÍV PROGRAM (RSZTOP) célcsoportjai eltérést mutatnak az eddigi EU Élelmiszersegély programban
meghatározottakhoz képest. Amint tapasztaltuk kikerültek a támogatottak köréből olyan társadalmi csoportok, amelyek jövedelme meghaladja a programban előírt értéket, de
véleményünk szerint még mindig a szegény réteghez tartoznak. Javasoljuk, hogy amennyiben lehetőség van a meghatározott jövedelem mértékét növeljék meg.
Társaságunk továbbra is támogatjuk a több fordulós pályáztatási rendszert, melynek eredményeként a rászoruló csoportok a lehető legnagyobb mennyiségben fognak hozzá
jutni olyan termékekhez, amelyek megkönnyítik a mindennapjaikat. Bízunk benne, hogy a pályázati kiírásoknak meg fogunk felelni és termékeinkkel hozzá járulhatunk a
célcsoportok minőségi termékekkel történő ellátásához.
Üdvözlettel
dr. Kerekes Zsolt
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Izsáki Házitészta Kft.
Egyéb észrevétel
Izsáki Házitészta Kft
Tárgy: RSZTOP véleményezése
Az Izsáki Házitészta Kft,mint 25 éve működő 100 %-os magyar tulajdonú családi vállalkozás a korábbi EU Élelmiszersegély Programban is jelentős száraztészta begyártói részt
vállalt eredményesen.
A segélyprogram során a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal munkatársaival jól együttműködve, magas szaktudással bonyolította a segélyeztetést.
Ezáltal az évek során jelentős tapasztalattal gyarapodtak a segélyeztetési tenderek bonyolítása terén, mely az új Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program
kivitelezések számára is hasznos lehet.
Cégünk magas élőmunkaerő létszámának megtartásához, a 100 % -os magyar alapanyag további felhasználásához,valamint az elmúlt évek fejlesztését figyelembe véve
szeretnénk a jövőben is részt venni a segélyeztetési támogató programban.
Izsáki Házitészta Kft
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Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ
Egyéb észrevétel
A Tervezet a leginkább rászorulók körét a korábbi élelmiszer segély osztásokhoz képest jelentősen leszűkíti. Ide értve a szegény családban élő gyermekek körét, ahol kizárólag a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeket; kiemelten a 0-3 éves korosztály tagjait említi. Véleményünk szerint jól működött és nagy segítség volt a
családoknak az adomány; függetlenül a hátrányos helyzetű családokban élő gyermekek életkorától. Mi nem tettünk különbséget a családokban élő gyermekek korát tekintve,
hanem igyekeztünk a felajánlott élelmiszereket úgy csomagban összeállítani, hogy a termékeket életkori sajátosság szerint rendeztük össze. ( pl.: kekszet adott esetben a
kisgyermekes családok többet kaptak, míg más termékből az idősebb korosztály kapott többet).
A rendkívül alacsony jövedelmű személyek körének meghatározása szerint legfeljebb a mindenkori nyugdíjminimum 130%-ának megfelelő havi jövedelemmel rendelkező
rokkantsági vagy nyugellátásban részesülő személyek, továbbá rokkantsági vagy időskorúak járadékában részesülők kaphatják az adományokat. Több éve rendszeresen
osztunk szét településeinken élő hátrányos helyzetű, szegénységben élő családok számára adományokat. Folyamatosan aktualizált nyilvántartásaink alapján eddig is
igyekeztünk minél több rászorulót bevonni. Ez a jövedelemhatár olyan drasztikusan alacsony, hogy félő, a korábban élelmiszer-adományban részesülők között ez nagy
feszültséget fog eredményezni. Tapasztalataink alapján eddig is számos esetben kellett a lakosság felé magyarázattal szolgálnunk a támogatottak köréről, egy ilyen változás
miatt még nehezebb helyzetbe kerülnénk. Ezen rászorulók köréből hiányoljuk az önkormányzatok által nyújtott ellátásokban részesülő személyek körét (rendelkezésre állási
támogatás, rendszeres szociális segély) is.

Meglátásunk szerint a hátrányos helyzetű települések lakosságainak szüksége van az élelmiszer adományokra, nagy segítséget jelent ez a szegénységben élő családoknak. A
korábban átvett és szétosztott adományokkal kapcsolatos dokumentációt, elszámolást gördülékenynek találtuk; azonban a rászorulók körének Tervezet alapján való redukálása
és kategorizálása; a segélyek körének bővítése (pl.: tűzifa, babacsomag) véleményünk szerint indokolttá teszi a korábbi elszámolások, dokumentációk átgondolását.

Dr. Kaszásné Sarkadi Anna
intézményvezető
Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ
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Bujdosó Judit
Egyéb észrevétel
Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ alapvetően egyetért a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program céljaival.
A konkrét észrevételünk a tervezettel kapcsolatban az alábbi:
Üdvözüljük azt, hogy az Operatív Program céljai között szerepel az adminisztráció csökkentése, továbbá azt hogy az a társadami együttműködés erősítésének általános célját
helyezi a középpontba. Hiányoljuk azonban a jogvédelem megjelenését a tervezetben. Álláspontunk szerint egy ilyen szintű beavatkozás esetében megkerülhetetlenül fontos a
jogvédők bevonása, különösen a konkrét rászoruló személyek beazonosításának szakaszában.

2014. június 26. 23:08

Katona Borbála
Egyéb észrevétel
Véleményem szerint tévedés, hogy ez az operatív program nem az Élelmiszersegély program folytatása akar lenni.Ha az EU nem akarta volna ezt a programot folytatni, akor azt
nyilvánvalóvá tette volna.
Meglátásom szerint a célcsoportok meghatározása nem jól sikerült. Korábban sokkal többen kaptak segélyt. Nem csak azt kellene segíteni, aki 37 000 forint alatt kap, mert 50
ezer
forintból sem lehet megélni. Miért hagynak ki annyi embert, ha a támogatottakat más
módon is segélyezik? Eddig nagy segítség volt az élelmiszer, miért veszik el tőlük? Bár a pozitív diszkriminációt látszik támogatni a tervezett, de a mai világban ez kifejezetten
negatív irányú, mert a kisnyugdíjasok, a rokkantnyugdíjasok és más rászorulók elesnek ettől a csekély támogatástól is, ami a hétköznapi gondjaikon enyhitett.
A tervezetből hiányolom a megvalósítás mikéntjét. A célcsoportok szerinti különböző számú és típusú osztás elvégzéséről, hogyantjáról nem tartalmaz információt a tervezet.
Az önkormányzatoknak a segélyszervezetektől és a Mezőgazdasági Hivataltól jól
szervezetten érkezett a segély, rugalmasak is voltak, valamint igyekeztek figyelembe venni a rászorulók igényeit.
A hátrányos helyzetű személyeket foglalkoztató cégek, szociális gazdaság szereplők hogyan versenyezhetnek a gyárakkal?
Katona Borbála
az élelmiszerek osztásában résztvevő személy
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Palya Valéria
Egyéb észrevétel
Tisztelt Minisztérium!
Mint laikus ember, szeretném megkérdezni, hogy mire számíthat az a 950 ezer segélyezett, akik ezután nem tartoznak az operatív programba bele, de korábban kaptak
segítséget? Ez rengeteg ember. Igazságtalan, hogy a hajléktalanokra ezután magasabb összeget költenek, mint amennyiért korábban egy kisnyugdíjas kapott segélyt. A
hajléktalanokat és a gyermekeket más programból is támogatják és gyermekvédelmi segélyt is kapnak. De mi lesz az idősekkel? 45 ezer forintból nem egyszerű megélni.
Palya Valéria
nyugdíjas
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Kun Dávid
Egyéb észrevétel
Mint az EU Élelmiszersegély programhoz is kapcsolódó brüsszeli tárgyalások menetét ismerő szakértő, szeretnék néhány gondolatot megosztani az OP tervezet alábbi állításával
kapcsolatban:
„Jelen Operatív Program nem tekinthető az Élelmiszersegély Program folytatásának, mert teljesen más jogszabályi környezetben és támogatási jogcím alapján kerül
megvalósításra.”
Valóban igaz, hogy jelen OP más jogszabályi alapokon nyugszik, azonban cáfolnám azt az állítást, miszerint nem tekinthető az EU Élelmiszersegély program folytatásának.
A Magyarországon EU Élelmiszersegély program néven futó intézkedés a többi tagállamban már Magyarország EU csatlakozását megelőzően is működtetett intézkedés volt,
amely az Unió Mezőgazdasági költségvetési keretéből került finanszírozásra. A programot kifejezetten a legrászorulóbb személyek élelmiszersegéllyel történő ellátására hozták
létre. A kezdetekben az intervenció keretében az Unió által felvásárolt és tárolt intervenciós áruval fizethettek a tagállamok az általuk megvásárolt élelmiszerért, azaz például
intervenciós gabonát adtak a malmoknak, vagy tésztagyáraknak, nem pénzt. Az intervenciós készletek csökkenését, majd kimerülését követően az EU pénzügyi keretet biztosított
a tagállamok részére, így már nem barterkereskedelemmel, hanem pénz átutalással vásárolhattak élelmiszert.
A Programban változást az hozott, hogy egyes tagállamok, mint pl.: Németország, vagy az Egyesült Királyság nem támogatták, hogy a szociális intézkedésnek is tekintett
programot továbbra is a mezőgazdasági költségvetés finanszírozza.

A Program folytatására a 2014-es időszaktól kezdődően egy olyan tagállamok közötti konszenzussal kerülhetett sor, hogy az intézkedést szociális programnak nyilvánították,
operatív programként működtetik tovább és a finanszírozást áthelyezték az Európai Szociális Alapba.
Fentiek alapján tehát egyértelműen kijelenthető, hogy az RSZTOP az EU Élelmiszersegély program folytatása, még akkor is, ha az ESZA-t kezelő Uniós tisztviselők és a
tagállamok a jogszabályi környezeten módosítottak. Ez az intézkedés tehát nem egy új, az EU által a 2014-es évtől kitalált program, hanem a korábbi program módosított
változata, annak folytatása érdekében.
Az egyik hozzászóló által említett javaslat, miszerint a forrást érdemes lenne összevonni az EFOP-al, nyilvánvaló szakmai tévedés, illetve hiba lenne. Az Unió azért alakít ki több
különböző Operatív programot, mivel az egyes – bizonyos esetekben közös – célok elérését több, különböző típusú beavatkozással kívánja elérni. Az egyes beavatkozási típusok
nem helyettesíthetik egymást. Az EFOP céljait az RSZTOP-tól eltérő módon kívánják megvalósítani.
Mindamellett, mivel az összevonás lehetősége már közösségi szinten is felmerült, a jogalkotó idejekorán kizárta ennek lehetőségét, mivel kifejezett szándéka a rászorulókat
élelmiszerrel és tartós fogyasztási cikkekkel ellátni.

Munkám során lehetőségem nyílt az EU Élelmiszersegély program működését vizsgáló Európai Számvevőszék, majd az Európai Bizottság auditoraival történő konzultációra.
Mindkét intézmény ellenőrei megerősítették, hogy a magyarországi vizsgálatuk során megfelelőnek találták a program kialakítását és dokumentálását, egyetlen esetben sem
tettek negatív megállapítást, vagy szabtak ki büntetést Magyarország számára. Hozzátették azonban, hogy sajnos több más tagállamban szabálytalanságokra bukkantak, amely
alapján büntetések kiszabására is sor került.

Bár a tervezet nem tartalmazza a végrehajtó intézmény nevét én csak javasolni tudom, hogy továbbra is a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt bízzák meg a feladattal,
tekintettel arra, hogy az elmúlt évek munkájával Uniós szinten is elismerést vívott ki Magyarország számára.
Kun Dávid

2014. június 26. 15:53

Ghyczy Gellért
Egyéb észrevétel
Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy
Szociális Intézményfenntartó Központjának Módszertani Osztálya
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program céljai általánosságban elfogadhatók, az intézkedés célcsoportjai valóban azokat öleli fel, akiknek az ilyen jellegű
segítségnyújtás szükséges. Külön fontos kiemelni az adminisztráció csökkentésére és egyszerűsítésére való törekvést, mivel az ilyen jellegű programok esetében a túlzott
adminisztráció komoly nehézséget okoz a megvalósító szervezetek számára.
A tervezettel kapcsolatosan a következő konkrét megjegyzéseket tesszük:
1. Az anyag teljes egészét tekintve megállapítható, hogy a közterületen élők meghatározása nem egészen pontos, számos problémát, kérdést vet fel. Kérdés, hogy pontosan
kikre gondoljunk e megnevezés alatt, hiszen a tervezet szerint – egyébként véleményünk szerint nagyon helyesen – ide tartoznak a hajléktalan személyek átmeneti szállásán élők
is (lsd. 11. oldal), akik azért közterületen élőnek a szakma által használt fogalmak alapján nem igazán nevezhetőek.
A tervezet szövege maga is ellentmondásokat tartalmaz, hiszen a fent említett 11. oldalon szerepel például az átmeneti szálló is, csakúgy, mint a bevezető részben, ugyanakkor a
10. oldalon kezdődő, a célcsoportot bemutató rész 2. pontja (ez már a 11. oldalon szerepel) szerint a közterületen élő személyeknek „az utcai szociális szolgálat nyilvántartásában
szereplő utcán élő, vagy éjjeli menedékhelyen alvó személyek” tekinthetők. Ez önmagában is problémás, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy az éjjeli menedékhelyen alvók
szerepelnek az utcai szolgálatok nyilvántartásában, az átmeneti szállón élők esetében pedig ez még kevésbé valószínű, de ezen túl ez a meghatározás ellentétes (nem
tartalmazza az átmeneti szállón élőket) a szöveg több pontjával is (pl. 4-5. oldal 2.1. pont, 11. oldal fent említett szövegrésze,).
A 11. oldalon hivatkozott ETHOS tipológia tovább nehezíti a kérdést, hiszen itt a hajléktalan szállókon élők általánosságban szerepelnek, vagyis ide tartozik a rehabilitációs szálló
is (hiszen ez hajléktalan szálló és csak átmenetileg lehet ott lakni, vagyis beletartozik az ETHOS 3.1. pontjába), bár ez az intézménytípus igen kevés férőhelyen működik
hazánkban.
Fentiek miatt javasolnánk inkább a célcsoport esetében a „hajléktalan emberek” elnevezést alkalmazni a szövegben és mindenhol az utcán élőket, az éjjeli menedékhelyen
alvókat vagy hajléktalan átmeneti, illetve rehabilitációs szállón lakókat tekinteni ide tartozóknak.
2. A tervezet 7. oldalán található táblázat a közterületen élő személyek esetében az élelmiszersegély, mint „ételosztás elsősorban a téli időszakban” jelenik meg. Ez szintén
kapcsolódik a fent már ismertetett bizonytalan fogalomhasználat problémájához, ráadásul meglátásunk szerint szükségtelen is. Az élelem biztosítása ugyanis nem csupán a téli
időszakban és nem csupán utcán, népkonyhákon fontos, hanem azon túl is. A téli időszak kiemelése ráadásul félrevezető is lehet, aminek következtében megnövekedhet a
kampányszerű programokat tartalmazó pályázatok száma (téli étkeztetést célzó projektek) szemen a várt, hosszabb időtávú, rendszeres osztást biztosító programokkal.
A táblázat nem ad lehetőséget a közterületen élő személyek esetében alapvető fogyasztási cikkek biztosítására. Ezt véleményünk szerint módosítani kéne, különösen a ruházat
esetében. A felső ruházatot ugyanis általában adományokból a szervezetek biztosítani tudják, azonban az alsónemű, és gyakorta a cipő ilyen módon nem beszerezhető, így azt
meg kell vásárolni, amire a legtöbb szervezetnek nincs lehetősége. Ugyanez a helyzet a nők higiénés fogyasztási cikkeivel, valamint az egészségi állapotból eredő egyéb
szükséges eszközökkel is (pl. szemüveg), melyhez a hajléktalan ember nem jut hozzá, mivel nem tudja megfizetni. Ezeknek a termékeknek a bevonása a programba
véleményünk szerint indokolt és a program céljának elérését nagymértékben segítik.
3. Amennyiben ezt a program keretei lehetővé teszik, javasolnánk a biztosítható élelmiszerek mellé az egészségi állapotot javító, gyógyszernek nem minősülő termékek (pl.
vitaminok, étrend kiegészítők, stb.) bevonását is. Az élelmiszer adományok, még ha rendszeresek is, nem teremtik meg a rendszeres, teljes értékű, egészséges táplálkozás
lehetőségét, ahhoz csak hozzájárulnak. A támogatottak éppen helyzetükből, jövedelmükből adódóan szintén nem tudják ezt biztosítani maguk és családtagjaik számára. A
vitaminok, étrend kiegészítők azonban segíthetnek ebben, hosszabb távon pótolhatják a nem minőségi és kevésbé egészséges élelmiszerek fogyasztása miatt kialakuló
vitaminhiányt és a táplálkozás hiányosságai miatt keletkező egyéb káros hatásokat.
4. Érdemes lenne pontosítani a célcsoportokat bemutató rész 11. oldalon található 3. pontját is. A mostani megfogalmazás szerint a rendkívül alacsony jövedelmű személyek
azok, akik legfeljebb a mindenkori nyugdíj minimum 130%-ának megfelelő havi jövedelemmel rendelkeznek. Ez így érthető is, azonban a szociális pénzbeli és természetbeni
ellátások esetében a szabályozás általánosan az adott háztartásban egy főre eső jövedelmet veszi alapul, ezért a pályázókat segítené, és a félreértések lehetőségét
csökkentené, ha a kiíró jelezné, ha ettől eltérő számítást, vagyis személyenként figyelembe veendő jövedelemszámítást alkalmaz.
5. A 11. oldalon a szöveg az ETHOS tipológiát idézi, azonban annak – legalábbis a FEANTSA által kiadott, magyar nyelvű változatnak - nincs 1.2, 2.3 és 3.4 pontja. Ezt vagy javítani
kell, vagy csatolni kell azt a dokumentumot, melyre a szöveg hivatkozik.
6. Szintén a rendkívül alacsony jövedelmű személyek esetében merül fel a kérdés, hogy ebbe beletartoznak-e a tartós bentlakásos intézményben élők is.
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Pesti József
Egyéb észrevétel
A célcsoportokra költendő összegek megoszlását igazságtalannak tartom, ugyanis a többi célcsoporthoz képest aránytalanul nagy mértékben támogatják a hajléktalanokat a

létszámukhoz képest.
A hajléktalanokat és a gyermekeket támogatandó jelenleg több operatív program is működik, ennek tükrében javasolnám, hogy fordítsanak több figyelmet az idős emberekre és
az egyéb alacsony jövedelmű személyekre.
A friss zöldség és gyümölcs osztásával kapcsolatban szintén kételyeim merülnek fel. A vidéken élő rászorulók esetében - véleményem szerint - a zöldség és gyümölcs önerőből
történő beszerzése viszonylag könnyen és olcsón megoldható a nyári időszakban (gyümölcsfa, veteményeskert..) .
Amennyiben nyáron tervezik a friss zöldség és gyümölcs osztását, hogyan szeretnék megoldani a zöldség és gyümölcs tárolását? Az önkormányzatok nem rendelkeznek
hűtőházakkal.
Lakóhelyemen és a környező településeken volt a korábbi években élelmiszerosztás az Élelmiszersegély Program keretében. A segélyek szétosztása átgondoltan, jól
szervezetten, gördülékenyen működött. Javasolnám, hogy a korábbi partnereiket, tehát az MVH-t és a 4 nagy segélyszervezetet bízzák meg a későbbiekben is a program
végrehajtásával.
Üdvözlettel,
Pesti József
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Zöld Ádám
Egyéb észrevétel
A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal hozzászólásában komoly tévedés található. A Hivatal szerint a segélyezés ezen formája kizárólag a statikus állapot konzerválását
biztosítja.
Véleményem szerint az, hogy rászoruló szegény emberek tartós fogyasztási cikkeket és élelmiszert kapnak azért, hogy az amúgy kifejezetten nehéz helyzetük könnyebbé
válhasson és több pénzük maradjon a létfenntartás segélyezéssel nem érintett területeire, (pl.: munkakeresés) nem a statikus állapot fenntartását szolgálja, hanem enyhülést
hoz a nehézségek közepette, a statikus helyzetből való kilábalást segítheti elő.
Az operatív program tervezetének olvasása során nem tudok olyan párhuzamosságot felfedezni akár az EFOP-al, akár más programokkal, amelyek egyáltalán megjelennének,
vagy problémát okoznának a rászorulók számára történő termékek átadásakor. Nem hiszem, hogy értékesebb a tüzelő, vagy jobban hasznosul a tisztálkodó szer, ha egy az EFOP
keretében szervezett oktatás, vagy egyéb program is társul hozzá. Az EFOP keretében a rászorulókkal dolgozók nyilvánvalóan nem tudnak egyben babacsomagot összeállítani,
megvásárolni, kiosztani, nyilvántartani és azzal elszámolni, mert egyrészt nem az a munkájuk, nincs rá kapacitásuk sem, másrészt nem értenek hozzá.
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Léderer Kinga
Gyermekszegénység beavatkozási területtel kapcsolatos észrevétel
Az Élelmiszersegély Programot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal szervezetten bonyolította és nagyon örülünk ,hogy ennek a programnak a keretében erre lesz
lehetőség.
Mezőgazdasági Hivatal és a Segélyszervezetek , ellenőrizhető és szigorú szabályok szerinti együttműködés keretében biztosították az adományozás lehetőségét.
A program keretében jó lenne az osztási és elszámolási adatlapokon túl egy egységes módszertan alapján a rászorultsági alap igazolásának a dokumentálását is egységes
formába önteni a korábbi jó gyakorlatok figyelembe vételével.
„Kísérő intézkedés keretében a gyermekeknek biztosított szolgálatsásokat a az OP biztosítja az ott megvalósuló programokon keresztül (telepprogram –gyermekszegénység
elleni program) „ - ilyen nem mindenhol van.
Célszerű lenne a programba célzottan olyan ( integráltan működtetett) szociális intézményeket bevonni , ahol a célcsoportok koncentráltan megjelenek (Családsegítő
Szolgálat,Gyermekjóléti Szolgálat,Átmenti Szálló) illetve a kísérő intézkedéseket is biztosítani tudják hosszútávon ,ami a célcsoport számára nagy jelentőséggel bír a jövőre nézve.

Batáné Győrffy Anikó
szakmai vezető
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
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Héja Tibor
Egyéb észrevétel
Nem tartom jó döntésnek a létminimum közelében élő több százezer ember kizárását a programból. Az RSZTOP 2.3 változat 3.4 pontjában egyértelműen kitűnik, hogy az EFOP
által végzett programok között a rendkívül alacsony jövedelmű személyek megsegítését célzó, közvetlenül kapcsolódó intézkedés egyébként sincs.
A 3.3 pontban részletezik a partnerszervezetek kiválasztásának szempontjait. A korábbi években Cégünk részt vett az Élelmiszersegély Programban, amelynek során a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, illetve a négy kapcsolódó segélyszervezet (GYEA, Katolikus Karitász, Magyar Élelmiszerbank Egyesület, Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet) munkáját rendkívül precíznek, hatékonynak és következetesnek ítéltük meg. Mivel a 3.3 pontban részletezett feltételeknek maradéktalanul megfelelnek,
véleményünk szerint érdemes lenne a továbbiakban is ezekkel a szervezetekkel ill. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal végeztetni a végrehajtást. Az új partnerek
felkutatása egyrészt időigényes, valamint az újonnan bekapcsolódó partnerek nélkülözik a segély ilyen formában történő kiosztásához szükséges rutint és a megfelelően
felépített információs- és kapcsolatrendszert.
A 2.2.2 pontban tájékoztatnak, hogy a program végrehajtása során előnyben részesítik a hátrányos helyzetű személyeket foglalkoztató gazdasági szereplőket, illetve a kiosztási
hely szerinti fejlesztési régióban előállított vagy megtermelt termékeket.
Ezzel a ponttal kapcsolatban kettő kérdésünk merült fel:
1. Mi garantálja, hogy a fenti kritériumoknak megfelelő szervezetek tudják biztosítani a legkedvezőbb árat a beszerzésnél?
2. Mennyire bonyolítja meg ez a logisztikát?

Tegyük fel, hogy van egy tisztálkodó szereket előállító vállalkozás Bács-Kiskun megyében, tehát a fentiek szerint preferenciát élvez az adott régióban. Eddig rendben van. De ha
mondjuk BAZ, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nincsen hasonló vállalkozás, akkor az ott élő, anyagi deprivációval küzdő rászorulók nem fognak tisztálkodó
szereket kapni?

A gyermekruhák osztásának gondolatát sajnos szintén nem tartjuk túlságosan átgondolt ötletnek. Ki fogja összegyűjteni a rászoruló gyermekek ruhaméretét? Mivel ezek a
gyermekek még növésben vannak, elképzelhető, hogy csak nagyon rövid ideig tudják hordani a szétosztott ruhákat (kinövik), illetve az adatgyűjtéstől a kiosztásig eltelt idő közben
akár egy teljes ruhaméret is nőhetnek.
Mi lesz a méretben nem megfelelő ruhák sorsa?

A 2.2.2 pontban a biztosítandó élelmiszerek körét illetően kiemelik, hogy alacsony cukortartalmú élelmiszerek szétosztását preferálják.
A szénhidrátok, köztük a cukor, a legkönnyebben mozgósítható energiaforrásaink. Indokolatlannak tartjuk az amúgy is sok esetben deficites energia-bevitel mellett az ilyen jellegű
korlátozásokat, sőt, gyermekek esetében kifejezetten javasolnánk kekszek felvételét a szétosztásra kerülő élelmiszerek körébe.
Kérem a fent leírtak megfontolását.
Tisztelettel,
Héja Tibor
ügyvezető
Peau d’Espagne Kft.
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MARY-KER PASTA KFT
Egyéb észrevétel
Sajcz László
Mary-Ker Pasta Kft. és jogelőde a Mary Ker Kft. Dunakeszi tésztagyár, mint 100% magyar családi tulajdonban működő élelmiszer feldolgozó vállalat az EU Élelmiszersegély
program 8 éve alatt minden évben eredményesen részt vett.
A több fordulós pályázati rendszer alatt (részvételi, ajánlati, tárgyalási szakasz) tapasztalatunk alapján az MVH, mint a program koordinálásért felelős Hivatal, a
Segélyszervezetekkel, gyártó vállalatokkal konstruktívan, korrekten, a program fő céljait végig preferálva járt el.
Az élelmiszerek termékek kiválasztásakor támogatta a minőségi tömegtermékeket, de a rászorulók részre biztosította a funkcionális élelmiszerek integrálását is.
A program során az MVH által megkövetelt szigorú minőségbiztosítási, ellenőrzési rendszernek köszönhetően a rászorulók a kereskedelmi forgalomban megtalálható azonos
beltartalmú élelmiszereket fogyaszthattak.
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program folytatása, vállalatunk eredményes szereplése az újraindított székesfehérvári tésztagyár üzemeltetésében jelentős
támogatást biztosítana Mary-Ker Pasta Kft részére.
Társaságunk, mint a Magyar Termék Kft tulajdonosa fontosnak tartja, hogy minőségi magyar alapanyagokból, magyar feldolgozók által előállított termékek kerüljenek a
rászorulók részére szétosztásra.
Vállalatunk (összegezve ez elmúlt 8 év tapasztalatait) támogatja a több fordulós közbeszerzési rendszer további működtetését, és továbbra is szívesen vesz részt a Rászoruló
Személyeket Támogató Operatív Programban.
Üdvözlettel
Sajcz László
mark. és ker. ig.
Mary-Ker Pasta Kft
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Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal
Egyéb észrevétel
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) jelentős, Magyarország
egyes területein jelen lévő társadalmi és szociális probléma kezelését tűzte ki céljául. Az RSZTOP célkitűzései össztársadalmi szempontból kiemelten fontosak és szem előtt
tartandók, azonban az operatív program célrendszere és hatásmechanizmusa szoros korrelációt mutat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
mechanizmusaival.
Az RSZTOP vázlatosan tartalmazza az érintett területet. A helyzetértékelés rövid, szinte csak a korábbi programok bemutatására szorítkozik, nem vázolja fel részletesen társadalmi
probléma kialakulásához vezető társadalmi, gazdasági folyamatokat. Nem kerül bemutatásra mélyrehatóan az RSZTOP intézkedéseinek végrehajtási mechanizmusa, döntő
részt a korábbi hasonló tartalmú programok továbbvitelének szándéka figyelhető meg. Nem kerül kifejtésre az operatív program végrehajtásától várt társadalmi hatás, illetve az
intézkedésektől elvárt eredmények.
Összességében elmondható, hogy az RSZTOP célja, a korábbi humanitárius tevékenység további fenntartása, fejlesztése, melynek szerepe kiemelt jelentőségű, azonban
kizárólag a statikus állapot konzerválását biztosítja.
A fentiek tekintetében javasoljuk annak megvizsgálását, hogy az RSZTOP célkitűzései és azok pénzügyi hátterét jelentő Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai
Segítségnyújtási Alap forrásai nem integrálhatók-e be az EFOP-ba az esetleges párhuzamosságok kiküszöbölése, s a kritikus szociális helyzetből való kilábalást elősegítő
intézkedésekkel való könnyebb összekapcsolhatóság végett.
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Imre Júlia
Egyéb észrevétel
Tisztelt Minisztérium!

A tervezettel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek fogalmazódtak meg bennem:
Az egyes célcsoportokra fordított összeg szerintem nem a rászorulók számának arányában került meghatározásra.
Milyen ellátásban részesülnek ezen túl a létminimum közelében élők, akik nem támogathatóak a program keretében? Miért szűkül a rászorulói kör a rendelkezésre álló pénzügyi
keret azonos szinten maradása mellett?

Nem tartanak-e a Katolikus Karitász által is említett rászorulói csoportokon belül kialakuló feszültségektől a rászorulói kör szűkítése miatt? Nem fordulhat-e elő esetleg, hogy az
önkormányzat inkább nem is veszt részt a programban, csakhogy elkerülje a településen a feszült helyzet kialakulását. Ez a támogatható rászorulók számát tovább csökkenti.
A 37 050 forintnyi összeg annyira alacsony, hogy több százezer rászoruló személy kerül ki a segélyezési körből. Ezt az értéket legalább a duplájára kellene emelni.
Hogyan tervezik termékek minőségellenőrzését?
A közbeszerzési szabályokkal hogyan hozzák összhangba a kiosztási hely szerinti régióban előállított, helyi termékek előnyben részesítését?
Hogyan tervezik a friss zöldség és gyümölcs felhasználását a közbeszerzés alkalmazásával?
A NOE hozzászólásában megemlített kupon rendszert nem tartom alkalmasnak segélyezésre, mivel nagy a veszélye, hogy a kupont a rászoruló eladja és nem élelmiszer jellegű
termékeket (alkohol, cigaretta) vásárol belőle.
A hozzászólások jelentős része a Mezőgazdasági hivatal és a segélyszervezetek gördülékeny átlátható, ellenőrizhető és szigorú szabályok szerinti együttműködéséről ír. Tervezik,
hogy továbbra is ezt a jól működő struktúrát veszik igénybe, vagy új szereplőkkel kívánnak új programot indítani? Feltételezem, hogy ez jelentősen befolyásolhatja a segélyosztás
első időpontját is, amelyet nem tartalmaz a tervezet.
A tervezet nem tartalmaz több olyan fontos adminisztrációs kérdést, mint a termékek szereplők közötti átadásának nyomon követése, a rászorulók számára átadásának
dokumentálása. Illetve a program ellenőrzésével kapcsolatban szinte teljesen hiányoznak a tervek.
Bízom benne, hogy a hozzászólások figyelembe vételével tovább bővíthető, javítható és pontosítható ennek a rendkívül fontos programnak a tervezése olyan módon, hogy a
program országos fogadtatása jó legyen.
Imre Júlia

2014. június 25. 18:34

Mészáros Tamás
Egyéb észrevétel
A Naponta Kft., mint a Cerbona müzliszeletek, müzlik és gabonapelyhek gyártója a kezdetektől részt vesz az EU Élelmiszersegély Programban.
Az Élelmiszersegély Programot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal nagyon jól, szervezetten bonyolította. A pályáztatástól kezdve, az élelmiszerek segélyszervezetekhez
történő eljuttatásán keresztül az elszámolásig.
A jövőben hasonló formában szívesen részt vennénk a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Programban. Fontosnak tartjuk magyar vállalatként, hogy minőségi magyar
termékeket adjunk a magyar rászorulók részére.
Javasoljuk, hogy a Program a korábban kialakított rendszerben kerüljön lebonyolításra.
Mészáros Tamás
ügyvezető
Naponta Kft.
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Varga Anikó
Gyermekszegénység beavatkozási területtel kapcsolatos észrevétel
Tárgy: RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OPERATÍV PROGRAM - RSZTOP 2014-2020 véleményezése (ROSZTOP 2.3 VÁLTOZAT) a Nagycsaládosok Országos
Egyesülete részéről
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) örömmel fogadta a tárgyban jelzett programtervezetet és a megvalósítására való körültekintő törekvést, amely erősen harmonizál
a NOE alapvető céljaival.
Jobbító szándékú részletes észrevételeinket a Tervezetben elsőként tárgyalt Szegény családban élő gyermekek célcsoport súlypontba helyezésével állítottuk össze az alábbiak
szerint, követve a Tervezet számozását.

- 2. 2.pont, táblázat. Szegény családban élő gyermekek
- Élelmiszersegély
A táblázat, valamint a Tervezet 3.1. pontja szerint élelmiszersegélyben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részesülhetnek, kiemelten a 0-3 éves
korosztály tagjai.
Javaslataink:
1. több gyermek esetén a 0-3 éves korosztályon kívüli testvérek is részesüljenek élelmiszersegélyben. Ismeretes, hogy az idősebb gyermekek napi élelmiszerigénye jóval
meghaladja a kisgyermekét. Itt is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 8-iknál magasabb évfolyamon tanuló gyermekek már csak fél áron juthatnak iskolai étkezéshez, az ő számukra
vakációban sincs ellátás. Ezt legalább az élelmiszersegélyben érdemes figyelembe venni. A gyermek kora szempontból való megkülönböztetés nagy valószínűséggel családon
belüli egyenlőtlenséget és feszültséget okoz. Javasoljuk, hogy legyen itt is alapelv a gyermekek száma szerinti segélyezés. Természetesen, igen jónak tartjuk a 0-1 éves
gyermekek sajátos igényei szerinti segélyezést (babaételek stb.).
2. A segélycsomagok éves számát javasoljuk 6-ra emelni (kéthavonta). A gyermekszám szerinti élelmiszersegélyt szorgalmazó javaslatunkat alátámasztja a 2.1 pont 2.
bekezdése, melyben a Tervezet rögzíti, hogy „a súlyos anyagi depriváció leginkább az egyszülős gyermekes háztartásokat és a három vagy több gyermeket nevelő háztartásokat
érinti”.
3. A segélyezésben a tartós élelmiszereket táplálkozás-élettani okokból fontos lenne kiegészíteni friss élelmiszerekkel, illetve ezekre szóló kuponokkal. Termékkörök: gyümölcs,
zöldség és ezekből kistermelők által feldolgozott termékei; méz, tej, tejtermékek; friss és feldolgozott húsáruk. A kuponok beváltását az ellátási lánc rövidítésével a termelői
piacokon és közvetlen termelői vásárlásnál is lehetővé kellene tenni. A rövid élelmiszerláncra törekvő megoldás kompatibilis lenne a vidékfejlesztés célkitűzéseivel is és Európaszerte vannak rá példák.
- Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása
A táblázat – többek között - a napi téli életvitelhez szükségek cikkeknél példaként rögzíti a tüzelőt.
Javasoljuk egyértelműen meghatározni a lehetséges és támogatható tüzelő fajtáit (fa, szén, olaj vagy egyéb).
- 2.1 pont, 4. bekezdés: A Tervezet az Eurostat-tól idéz adatokat a szegénységi küszöb alatt élőkről. A kiragadott adatsor érinti a megfelelő étkezés, a számítógép, a megfelelő

fűtés, majd a mosógép hiányát.
Javaslatunk: Miután sem a számítógép-, sem a mosógép nem szerepel a Tervezetben a beszerzendő alapvető cikkek listáján, érdemes lenne főleg az élelmiszerellátásra és az
alapvető fogyasztási cikkek biztosítására koncentrálni.
- 2.2.2. A támogatni kívánt program bemutatása
„Előnyben kell részesíteni továbbá a kiosztási hely szerinti fejlesztési régióban előállított vagy megtermelt (helyi) termékeket. „A tervezetből nem derül ki a tervezett átlagos
projektnagyság.
Célszerű lenne, ha a helyi termelés felhasználása és a közbeszerzési kötelezettség összehangolására lehetőség lenne.
A felsorolt lehetséges projektgazdák köre nem ad magyarázatot arra, hogy mekkora méretű projektek támogatására kerülhet sor. Fontos kérdésként merül fel, hogy 200 millió Ft
támogatási összeg alatt ebben az OP-ban is kizárólag egyszerűsített eljárású pályázatok várhatók-e.
- 2.3. Egyéb
Kapcsolódó költségek elszámolására javasolt az ún. flat rate alapú elszámolás (lásd. TÁMOP-1.4.1/12)
3.1 pont: A leginkább rászorulók azonosítása:
Az 1) pont csupán a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeket jelöli meg célcsoportnak.
A 3) pont rendkívül alacsony jövedelmű személyeknek jelöli meg a legfeljebb a mindenkori nyugdíjminimum 130%-ának megfelelő havi jövedelemmel rendelkező rokkantsági
vagy nyugellátásban részesülő személyeket, továbbá rokkantsági vagy időskorúak járadékában részesülőket. Javaslatunk: Véleményünk szerint az 1) pontba tartozó gyermekek
velük együtt élő hozzátartozóinak is indokolt támogatást adni.
A havi jövedelemhatár legyen a KSH által megállapított mindenkori létminimum (2014-ben ez 87.510 Ft), továbbá ne legyen kizáró ok, ha a 3) célcsoportba tartozó személy vele
együttlakó családtagjai közül más is részesül támogatásban.
- 3.2 A műveletek kiválasztása
A Tervezet szerint a segélyezés azokra a járásokra vonatkozik, ahol a rászoruló személyek létszáma eléri a 200 főt. Ez a megkötés a logisztikai feladatokat valóban egyszerűsíti.
Azonban az országban mintegy 3200 település található, beleértve a nagyvárosokat is.
Feltételezzük, hogy a kistelepülések jelentős részében, számos rendkívül rászoruló gyermek él, akiknek egy része a fenti kritérium szerint ki lehetne zárva, nem részesülhetne a
Tervezet által nyújtott élelmiszer- és tüzelősegélyekben. Ez – az itt élő gyermekek, gyermekes családok saját hibáján kívül – további komoly esélyegyenlőtlenséget teremtene az
ország rászoruló családjai között.
Javaslatunk: ezeken a kisebb településeken – tanyákon – élő rászoruló gyermekes családok segélyezését is fontos feladatnak tartjuk, és be lehetne itt vonni a logisztikai
feladatokba a helyi önkormányzatokat, családsegítőket és a tanya- és falugondnoki hálózatot. Kérjük ezekre a településekre is a Tervezet segélyezési programjának
kiterjesztését.
- 3.4. Kapcsolat az Európai Szociális Alappal
A táblázatban a Rendkívül alacsony jövedelmű személyek esetén a EFOP programhoz kapcsolódóan „A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben
való részvételének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése” elnevezésű intézkedéssel tervezik segíteni a célcsoportot.
Ez ellentétben van a 3.1. pontban (11. oldal) írt meghatározásnál a Rendkívül alacsony jövedelmű személyek meghatározása a rokkantak és nyugdíjasok célcsoport volt, azzal az
indokkal, „nem képesek már a munkaerőpiacon más jövedelemhez jutni” ami egyébként általánosan nem jelenthető ki.
Nem világos a két rendszer kapcsolódása. Szükséges a két OP kapcsolódását bemutatni, mivel az EFOP intézményrendszere kezeli a RSZTOP-ot is.
Mindenképpen meghatározandó, hogy mi lesz az indikátor: az elért személyek száma, vagy a kiosztott támogatás mennyisége, hiszen az OP akkor lesz ellenőrizhető, ha az
indikátor-alap meghatározott.
- 5. Pénzügyi terv
Az OP-ban a 2014-re előirányzott összeg aránya túl nagynak tűnik. A 2014-es évre az évenként tervezett összeg felét irányozták elő, azonban a pályázat megjelenésének várható
időpontja október (figyelembe véve, hogy az OP-nak jelenleg még csak a társadalmi vitája zajlik, és a partnerszervezetek kiválasztására, a 2014-es időszakra eső megvalósításra
már túl kevés idő marad). Az időszükségletet figyelembe véve javasoljuk a maradványösszeg átvitelének lehetőségét a 2014 utáni időszakra.
2014. június 25.

Üdvözlettel:

Székely Hajnalka Varga Anikó
elnök főtitkár
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
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Pavlova Olga
Egyéb észrevétel
A Detki Keksz Édesipari Kft. 100%-os magyar tulajdonban lévő vállalkozás és fontos számunkra, hogy magyar segélyprogramokban részt vehessünk.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által koordinált Élelmiszersegély Programnak évek óta résztvevői voltunk. A Program hozzájárult középvállalkozásunk eredményes
gazdálkodásához, munkahelyeink megtartásához. Garantált volt a kiosztott élelmiszersegélyek jó minősége, amely a rászorulók egészséges táplálkozását segítette.
Vállalkozásunk is úgy gondolja, hogy ezeket a Programokat csak közbeszerzési eljárás keretében lehet lefolytatni.
A Program elmaradása a Detki Keksz Kft.-nek –és véleményünk szerint az összes többi résztvevőinek is- jelentős forgalom kiesést okozott, amelyet sajnos más forrásból nem
tudunk pótolni.
Reméljük, hogy a Program folytatásáról mielőbb döntés születik és még ebben az évben részt tudunk venni a közbeszerzésben.
Detki Keksz Kft.
Pavlova Olga
ügyvezető igazgató
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Füri Kft.
Egyéb észrevétel
Cégünk egyetért a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program alapfilozófiájával.
Hiányoljuk, hogy nem jelenik meg milyen szervezetek és intézmények bevonásával, pontosan milyen eljárás keretében kívánják megvalósítani a programot.
Kezdetektől részt vettünk az EU Élelmiszersegély Programban, s tapasztalataink alapján a 4 nagy segélyszervezet valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
eredményesen és sikeresen hajtotta végre a programokat.
A beavatkozás logikai lépéseit áttekintve megállapítható, hogy korábbi mechanizmusban a segélyszervezetek és az MVH az alapvető elvárásokat teljesítette.
Hatékonyak voltak az ütemezések, a rászorulók szempontjából is, valamint hatékony védelmet nyújtott az esetleges visszaéléssekkel szemben is.
A műveletekre átfogó megoldást kínáltak! A segélyszervezetekkel tökéletes volt az együttműködés, a szállítmányozás ütemezés, az MVH pedig az ellenőrzésekkel és nyomon
követéssel segítette a vállalkozók munkáját.
Egy jól működő, átlátható, ellenőrizhető rendszert alakított ki az MVH, tapasztalatait a gyakorlatba építve.
Az elszámolások mindig rendben zajlottak, konkrét világos elvárások mellett.
Véleményünk szerint az OP tervezetben megjelenő elvárások ráültethetőek a már korábban kiforrott MVH által működtetett mechanizmusra.
Reméljük, hogy a jövőben is részt vehetünk egy hasonlóan jól koordinált, a rászorulókat minél szélesebb körben támogató programban!
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Prohászka Andrea
Egyéb észrevétel
A kiírásban nem szerepel a beszerzés módja, ezt mindenképp nyílt közbeszerzési pályázat formájában javasoljuk, mivel a jelenlegi OP alapját képező EU Élelmiszersegély
Program során is végig így történt és számos magyar cég kapott lehetőséget, hogy részt vegyen egy ilyen versenyben.
A közbeszerzési eljárás lebonyolítását az MVH nagyon korrekt módon végezte, az egész folyamatot lépésről-lépésre kialakította és tudomásunk szerint az EU-s ellenőrzések is ezt
igazolták. Mivel az MVH által már van egy jól működő rendszer az egész eljárási folyamat kezelésére, pontosan ismerik az EU által támasztott követelményeket, jól ismerik a
rászorulók körét és igényeit, valamint nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki azokkal a segélyszervezetekkel, akik a sok száz tonna élelmiszer logisztikáját és kiosztását bonyolították
–azt gondoljuk, hogy az MVH részvétele az új Operatív Programban minden fél számára előnyös lenne, hiszen rengeteg időt és pénzt lehetne megspórolni, nem kellene egy
alapjaiban új eljárási rendet kidolgozni.
Kiemelnénk az MVH azon törekvését, hogy különös hangsúlyt fektettek a minőségi élelmiszerek beszerzésére.
Nem értünk egyet azzal, hogy a létminimum közelében élőket kizárták a programból, mivel ezáltal sok rászoruló család esik el a korábban megkapott támogatástól.
Reméljük, hogy a program minél előbb elindul és részt vehetünk azokon a közbeszerzési eljárásokon, amely során a rászorulóknak kiosztandó élelmiszerek gyártóit
versenyeztetik.
Prohászka Andrea
cégvezető
TUTTI Élelmiszeripari Kft.
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Nagyné Telek Brigitta
Egyéb észrevétel
Véleményem szerint, nem jó döntés a létminimum közelében élő majdnem félmillió ember kizárása. A programban szétosztandó termékek beszerzését közbeszerzéssel kell
megvalósítani. A közbeszerzésnél alapelv az esélyegyenlőség, ezért nem lehet senkit előnyben részesíteni.
A 4 segélyszervezet és az MVH munkája nagyon jó volt 8 éven keresztül, nekik kellene folytatni ezt a programot is.
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Kuk Titus
Egyéb észrevétel
A korábban meghirdetett Élelmiszersegély Programokban Naszálytej Zrt mint 100%-os magyar tulajdonú cég szívesen vett részt. A Programban elnyerhető UHT tejtermékekre
több alkalommal jelentkeztünk, többnyire sikeresen. A Program levezénylése az MVH részéről korrekt és megbízható volt. Mind a kiírási, jelentkezési,majd az ajánlattételi szakasz
során a szükséges információkat gyorsan és szakszerűen megkaptuk, annak érdekében, hogy egy KKV is érdemben tudjon részt venni a rászorulók segélyezésében. Mint
magyar tejfeldolgozó továbbra is szívesen vennénk részt hasonló programban, akár már a 2014-es évben is. Fontosnak tartjuk, hogy Magyarországon megtermelt tejet
dolgozhassunk fel a magyar segélyprogram részére. Javasoljuk, hogy a Program az MVH már begyakorlott állományával legyen minél előbb kiírva.
Üdvözlettel:
Kuk Titus
vezérigazgató
Naszálytej Zrt.
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Molicsné Szűcs Krisztina
Egyéb észrevétel
Az Operatív Program célkitűzéseivel, alapfilozófiájával egyetértünk. Annak lebonyolítási folyamatairól szeretnénk részletesebb tájékoztatást kapni úgymint: a segélyként nyújtandó
élelmiszerek és fogyasztási termékek beszerzése kinek a feladata lesz?
"Az élelmiszer segélycsomag kiegészítéseként lehetőség van friss zöldség és gyümölcs nyújtására is, ha garantálható az élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi szabályok
betartása." - Ez csak egy alkalmazható lehetőség, vagy él vele egy szervezet, vagy nem?
"Az élelmiszerosztásnál szem előtt kell tartani a speciális étkezési igényű, továbbá a tartósan beteg és tartós fogyatékossággal élő személyek igényeit is."

- Ennek gyakorlati megvalósítását, hogyan kell elképzelni? Ezek a személyek más jellegű termékeket kapjanak, pl. gluténmentes termékeket? Ezt csak részükre kell majd
megvásárolni, előállíttatni? Ez okoz némi nehézséget, már a rászorulói kör összeírásakor is.
Nem tér ki a program a kiosztási időkeretre, az elszámolási módra: milyen formában kell átvetetni a rászorulóval a termékeket? Egységesíteni kívánja-e, vagy minden résztvevő
szervezet a maga által kialakított elszámolási formát használhatja? Ezeket a kérdéseket az eljárásrend tartalmazza majd részletesen?
Kinek és milyen arányban kell a rászorulókhoz való eljuttatás költségeit viselni, pl. tárolási-, szállítási-, adminisztrációs költségeket?
"3.1. A leginkább rászorulók azonosítása
1) a szegény családban élő gyermekek: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek (kiemelten a 0-3 éves korosztály tagjai);"
-Ez a feltétel nagyon leszűkíti a támogatottak körét, jelentős feszültséget szül egy hátrányos helyzetű településen belül, ahol a családok többsége mély szegénységben él,
függetlenül a családban eltartott gyermekek korától.
Az a tapasztalatunk, hogy kevés önkormányzat vállalta fel azt a helyzetet, hogy egy településen belül csak néhány családnak ad segélyt.
Nagyon alacsonynak tartjuk a 3.) pont, 3. bekezdésben említett jövedelemhatárt: "rendkívül alacsony jövedelmű személyek:legfeljebb a mindenkori nyugdíjminimum 130%-ának
megfelelő havi jövedelemmel rendelkező rokkantsági vagy nyugellátásban részesülő személyek, továbbá rokkantsági vagy időskorúak járadékában részesülők. "
- Ez a 37.050,-Ft összeg annyira kevés, hogy több százezer rászoruló kiesik a segélyezési körből. Javasoljuk a 2014. évi KSH létminimum értékek alkalmazását. Ezáltal
jelentősen bővülhet az ellátottak köre. Véleményünk szerint az évi 1-2 alkalommal való élelmiszersegély biztosítása a rendkívül alacsony jövedelmű személyek tágabb körének
bevonásával, nem hátráltatná a többi célcsoport segélyezését jelentős mértékben. Ugyanakkor elkerülhető lenne az egy településen belüli hátrányos megkülönböztetés érzetét
keltő feszültségforrás.
A rászorulók azonosításánál nem tartjuk szükségesnek a gyermekek életkor szerinti bontását (0-3 év), ennek csak a pelenka és bébiétel szempontjából van jelentősége.
Egy munkalehetőség szempontjából hátrányos területen fekvő településen, több gyermeket nevelő családban, ahol esetleg mindkét szülő munkanélküli, napi szintű megélhetési
problémák merülnek fel, és ezt a tényt nem befolyásolja a gyermekek életkora, sőt az iskolába lépés súlyos anyagi terheket jelent a családoknak.
Javasoljuk, hogy a szegény családban élő gyermekek életkorának felső határát a tanköteles kor jelentse.
"A tág célcsoport a következők szerint bontható: 0-3 éves korú rászoruló kisgyermek, óvodába járó és tanköteles korú rászoruló gyermek. A program végrehajtása során
elsőbbséget élveznek azon rászoruló gyermekek és kisgyermekek, akik nem járnak intézménybe, a gyermekeket egyedül nevelő szülők és a három vagy több gyermeket nevelő
családok. Hátrányos helyzetű térségekben a célcsoport egésze jogosult. "
- Mikor alkalmazandó a "tág célcsoport" figyelembe vétele? Hogyan gondolják érvényesíteni az előnyt a rászoruló családok esetében?
"A műveleteknek összességében az ország minden olyan járását le kell fedniük, ahol a 3.1 alfejezet szerinti rászoruló személyek létszáma eléri a 200 főt (a gyermekek közeli
hozzátartozóit bele nem számítva)."
-Gyakorlatban ezt hogyan gondolák megvalósítani? Ki, vagy mely résztvevő szervezet látja át, hogy egy adott járáson belül a rászorulók száma eléri-e a minimális 200 főt?
Összegezve: még számos átgondolásra váró feladat, a gyakorlati végrehajtást segítő útmutató vár kidolgozásra az OP-vel kapcsolatban.
Egy szigorú, lépésről lépésre kialakított, jól működő, átlátható, ellenőrizhető rendszeren belül zajlott az MVH által koordinált Élelmiszersegély program. Ez nagyban
megkönnyítette a Segélyszervezetek számára az alvállalkozókkal történő elszámoltatást. Magyar gyártók által előállított, bevizsgált, jó minőségű termékeket adhattunk a rászoruló
családoknak, amely szintén fontos szempont.
Amennyiben mód lenne, Segélyszervezetünk szívesen részt vesz egy közös információcserén alapuló, építő jellegű, megbeszélésen, egyeztetésen, hogy az RSZTOP tervezet
minden résztvevő számára elfogadható módon kerülhessen kialakításra.
Molicsné Szűcs Krisztina
Katolikus Karitász
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Spéderné Pók Erika
Egyéb észrevétel
Véleményünk szerint a rászorulói kört bővíteni kellene a tervhez képest, mivel a létminimum közelében élők, és a kisnyugdíjasok elesnek a támogatástól. A nyugdíjasok is
nagyon örültek a csomagoknak, és már ebben az évben is érdeklődtek utána.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal nagyon megbízhatóan és kiszámíthatóan végezte a munkáját.
Reméljük, hogy a támogatottsági kör bővítését figyelembe véve minél több lakos részesül az "adományokból".
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Varga István
Egyéb észrevétel
A GoodMills Magyarország Zrt.,mint a Pannonmill Zrt.jogutódja a kezdetektől részt vesz az EU Élelmiszersegély programjában.A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal mint
az EU Élelmiszersegély programjának magyarországi bonyolítója nagyon jól szervezte ezt a rászorulóknak szóló támogatási programot.Korrekt volt a közbeszerzési pályáztatás,a
versenytárgyalás,jól szervezett volt a segélyszervezetekhez az élelmiszerek eljuttatása és a szállítók kifizetése.
Társaságunk reméli,hogy a jövőben is folytatódik a rászorulók ilyen módon való megsegítése.Részt kívánunk venni azokon a közbeszerzési pályázatokon,amelyek a rászoruló
emberek támogatását szolgálják.
Varga István
Régió igazgató
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dr. Szekeres Diána
Egyéb észrevétel

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) tervezetéhez kapcsolódóan az alábbi észrevételezéseket teszem:
A tervezet 2.1.pontjában leírásra kerül, hogy „A szegénység komoly társadalmi probléma: 2011-ben a lakosság 31%-a volt érintett, szemben a 24,2%-os uniós átlaggal.”
Fentiek alapján elmondható, hogy mintegy minden harmadik, vagyis közel 3,3 millió Magyarországon élő ember kapcsolódik valamilyen formában a szegénységhez.
Az Európai Unió által finanszírozott Élelmiszersegély program körülbelül 950 000 fő rászoruló személyt ért el 2006-2013 között évente a tervezet szerint, mely rászorulói létszám
25%-át (mintegy 237 500 fő) a rászoruló idős személyek, 75%-át (mintegy 712 500 fő) pedig a létminimum közelében élő személyek adták.
Jelen tervezet alapján a támogatni kívánt rászorulói célcsoportok a szegény családban élő gyermekek (közülük is csak azok, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosultak), a közterületen élő személyek (csak azon személyek, akik utcai szociális szolgálat nyilvántartásában szereplő utcán élő, vagy éjjeli menedékhelyen alvóknak
számítanak) és a rendkívül alacsony jövedelmű személyek (akik legfeljebb a mindenkori nyugdíjminimum 130%-ának megfelelő havi jövedelemmel rendelkező rokkantsági vagy
nyugellátásban részesülő személyek vagy rokkantsági vagy időskorúak járadékában részesülnek) lennének.
A fenti kategóriákhoz kapcsolódóan megemlítésre kerül, hogy ezen célcsoportok eddig is több program keretében (vagyis több forrás felhasználásával) kerültek támogatásra, így
nem indokolt számomra, hogy az egyéb helyzetük folytán ugyancsak rászorulónak minősíthető személyek miért kerültek ki a támogatotti körből.
Látható, hogy a korábbi program által elért rászorulói célcsoporthoz képest a tervezet jelentős szűkítést tartalmaz, hiszen eddig évekig támogatva voltak pl. azon kisnyugdíjas
személyek is, akik nyugdíja valamennyivel meghaladta ugyan a tervezetben előírt, jelenlegi számítás szerinti igen csekély összegű 37 050 Ft-ot, de mégsem volt elegendő ahhoz,
hogy a lét/önfenntartásához elegendő legyen.
A létminimum közelében élő személyek csoportján belül lehetőséget kaptak a támogatásra azon rászoruló emberek is, akik saját jövedelműk, vagy helyzetüknél (pl. (tartós)
munkanélküliség) fogva szintén képtelenek, vagy csak nagy nehézségek árán voltak képesek önmagukat és családtagjaikat is eltartani.
A támogatni kívánt rászorulói célcsoport szűkítése természetesen, sajnálatos módon magával vonja a támogatással elérni kívánt rászorulói létszám nagymértékű csökkentését
is, amit rendkívül elkeserítőnek és aggályosnak tartok, hiszen az OP tervezetben is megemlítésre került, hogy milyen nagy mértékű ma Magyarországon a szegénységben élő
személyek száma.
Véleményem szerint igen nehéz helyzetbe kerülnének az eddig az Élelmiszersegély programban résztvevő települési önkormányzatok, illetve karitatív szervezetek is, hiszen nekik
kellene helyt állniuk és a településen élő lakosaik számára magyarázatul szolgálniuk arra, hogy az eddig támogatott, valóban rászoruló személyek a jövőben miért nem lesznek
jogosultak az adományokra.
A másik fontos észrevételem az árubeszerzéshez, (minőség)ellenőrzésekhez, illetve a pénzügyi elszámolásokhoz kapcsolódik.
Az OP tervezet nem ír arról, hogy az adományként átadandó élelmiszerek, illetve tartós fogyasztási cikkek milyen módon kerülnének beszerzésre. Tekintettel a rendelkezésre álló
forrás mértékére, valószínűsítem, hogy erre csak közbeszerzési eljárások lefolytatásának keretében kerülne sor, tekintettel a jogszabályi előírásokra. Ha mégsem közbeszerzési
eljárások keretén belül kerülnének megvásárlásra a termékek, véleményem szerint nagy mértékű visszaélések is előfordulhatnak. A piacon, kereskedelmi forgalomban
fellelhető termékek ugyanis eltérő áron és minőségben kaphatóak az ország egész területén, ami már önmagában egyenlőtlenségekhez vezet, nem beszélve a
számlavásárlások veszélyeiről.
Az Élelmiszersegély program keretén belül átadott élelmiszerek minőségellenőrzéseken átesett, jó minőségű bevizsgált termékek voltak, melyeket főként magyar kis és
középvállalkozások állítottak el, elősegítve ezzel is a hazai munkahelyteremtéseket-, illetve megtartásokat. Véleményem szerint ez is egyike a nagyon fontos szempontoknak,
hiszen a munkahelyek teremtésével/megtartásával magyar családok megélhetősége kerül biztosításra, amellyel közvetve elérhető az a cél, hogy a szegénynek tartott lakosság
köre ne bővüljön tovább.
Sajnos, az OP tervezetben nincs szó arról, hogy az átadandó élelmiszerek minőségét kívánják-e és hogyan gondolják ellenőrizni, nincs leírva, hogy az adományként átadandó
élelmiszerek, egyéb termékek kiosztását milyen módon kívánják dokumentálni és ellenőrizni, illetve a résztvevő szervezetek finanszírozást milyen mértékben és hogyan kívánják
megvalósítani.
Nincs továbbá nevesítve, hogy milyen szervezetek és intézmények bevonásával kívánják megvalósítani a programot, illetve bővebb tájékoztatás szükséges arról, hogy miért és
milyen módon kívánják az RSZTOP-t hozzákapcsolni egy már működő másik programhoz (EFOP).
Úgy vélem, hogy az Élelmiszersegély programban az elmúlt 8 év során résztvevő 4 nagy segélyszervezet (Gyermekétkeztetési Alapítvány, Katolikus Karitász, Magyar
Élelmiszerbank Egyesület és Magyar Ökumenikus Segélyszervezet) és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal munkája eredményes és sikeres volt, hiszen az OP tervezet
szerint is közel 1 millió ember számára nyújtottak segítséget éves szinten. Véleményem szerint indokolt és ésszerű döntés lenne, ha az RSZTOP-ot is a nagy tapasztalattal és
széles rálátással rendelkező fent nevesített szervezetek hajtanák végre, nem pedig többlet pénzügyi ráfordítással új szereplők kerülnének megbízásra egy teljesen új rendszer
kiépítésére.
Összességében a meghirdetett OP tervezetet jelenlegi formájában nem tartom alkalmasnak arra, hogy egy nagyszabású, országos jelentőségű segélyezési program legyen
végrehajtható a leírtak alapján.
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Lakatos Loránd István
Egyéb észrevétel
Jó napok Kívánok!
Az Önkormányzatnál mondták, hogy megváltozik a segély és már nem jár majd élelmiszer nekem, csak a gyereknek és van ez a tervezet és el lehet mondani a véleményünk!
Én ezt elolvastam, de ez a EU segély eddig nagyon jó volt, miért kell most mindent megváltoztatni?! Mindig jött a tészta meg a keksz és kapott belőle, aki rászoruló!
Én eddig kaptam lisztet, de már nem fog járni? Olvastam benne, hogy ha nekem van gázom, a szomszédomnak meg nincs és ő kap tüzelőt, akkor én nem vagyok ugyanannyira
rászoruló, mert én nem kapok? Mert nekem is van gyerekem!
Mi a garancia arra, hogy az ország más faluiban élő emberek ugyanolyan értékben kapnak segítséget? Mert a tüzifa, meg a tészta értéke nem ugyanannyi.
Mi lesz most velem, meg a családban azzal, aki 40 ezres nyugdíjból él és eddig kapott segélyt. Most már Ő nem rászoruló? Hogyan lehet megélni ennyi pénzből?? Eddig mindíg
kaptunk tésztát és háztartási kekszet. Mink is szavazópolgárok vagyunk! És még nagyon sokan vannak igy a faluban!
Tessék ezeken nekem megválaszolni és szeretném kérvényezni, hogy ne így változzon a segélyezés!! Mert már nagyon várjuk az őszre!

Tisztelettel: Lakatos Lóránd István
Dunaharaszti
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Kovács Zoltán
Egyéb észrevétel
Tiszteletem!
Felmerült bennem néhány kérdés és észrevétel a leírtakkal kapcsolatban. Mit tesznek Önök annak érdekében, hogy a tervezetben létminimum közelében élőknek nevezett és
korábban segítségben részesített emberek, akik a programban most nem kapnak semmit, azok ellátását megoldják. Ha jól számolom, ez akár 400 ezer ember is lehet, mivel a
célcsoport segélyezése úgysem érheti el a 100%-os lefedettséget.
Miért hagynak ki ennyi embert, ha az első két célcsoportot közben meg 3-4 programmal is támogatják? A társadalmi (szociális) gazdaság szereplői, vagy a hátrányos helyzetű
személyeket foglalkoztató gazdasági szereplők hogyan versenyezhetnek a nagyüzemekkel a közbeszerzés során, hiszen ilyen milliárdos összegeknél már kötelező a
közbeszerzés.
Hogyan tervezik ezt a sok típusú és célcsoportok szerint különböző számú osztás megvalósítását, annak logisztikáját és nyilvántartását?
Eddig nagyon jó volt az Önkormányzat, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Mezőgazdasági Hivatal együttműködése, nagyon sokat segített az élelmiszer, amit osztottak.
Üdvözlettel: Zoltán
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Zöld Ádám
Egyéb észrevétel
A tervezetből hiányoznak a termék és áruféleségek beszerzésének szabályai. Milyen módon kívánják ezt véghez vinni?
Az egyszerűsített elszámolásra hivatkozik a tervezet, azonban nincsenek részletes szabályok lefektetve. Hogyan kívánják ezt véghez vinni? Az egyszerűsített elszámolás mindig
veszélyeket hordoz magában a szabálytalanságok/csalások irányában. Az élelmiszerek átadását-átvételét hogyan kívánják dokumentálni?
Nem tartalmazza a tervezet az ellenőrzések menetét. pl. tényleg átvették-e a segélyeket az emberek és annyit kaptak-e, amennyi korábban megvásárlásra került?
A tervezet 2.1 pontjában 950 ezer segélyezettről ír. Hogyan akarják megoldani annak a több százezer embernek az ellátását, akik az operatív program 3 kategóriájába nem
tartoznak bele, de korábban kaptak segítséget?
A 0-tól 6-8 hónapos korosztály 80% anyatejet, vagy a gyermekorvos által felírt tápszert fogyaszt, ezen korosztály számára elég nehézkes központi segítséget nyújtani. Tápszer
beszerzésére is lesz lehetőség?
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Ulrich Ferenc
Egyéb észrevétel
1. A kiosztási hely szerinti fejlesztési régióban előállított, vagy megtermelt (helyi) termékek előnyben részesítése ellentétes a közbeszerzési szabályokkal.
2. A kiosztásra kerülő termékek minőségellenőrzését hogyan kívánják megoldani?
3. Nekem az a tapasztalatom, hogy a Gyermekétkeztetési Alapítvány és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal együttműködésével mindig időben és jó termékek kerültek
kiosztásra a korábbi programban. A tervezet nem tartalmazza, hogy milyen szervezetek segítségével szeretnék működtetni a programot. Szerintem nem kellene egy jól működő
rendszert megváltoztatni és rengeteg pénzért újat alakítani ki.
4. Mit jelent az, hogy ez egy különálló program, ugyanakkor egy másik program részeként is megemlítésre kerül (EFOP).
5. Ki fogja azt meghatározni, hogy az adott járásban, ami 10-40 települést is tartalmaz, van-e 200 rászoruló. És ha meghatározásra kerül a szám, de nem éri el a 200-at, akkor az
a járás nem kap segélyt?
6. Hogyan tervezik a friss zöldség és gyümölcs felhasználását? Ki fogja beszállítani, milyen pályázat, vagy megbízás alapján és hova a zöldséget, gyümölcsöt, annak a tárolását
hogyan tervezik megoldani, hiszen az romlandó. Ha a rászoruló csak 2 nap múlva tud elmenni a termékért és az közben megromlik, akkor hogyan pótolják a romlott mennyiséget
és a kárt ilyenkor ki fizeti meg?
7. A 7 év alatt az egyes célcsoportokra fordított összeg szerintem rendkívül aránytalan. A tervezet szerinti összegeket elosztva a jelzett rászorulói számmal az alábbiak jönnek ki: 30
164 Ft/fő, közterületen élő személyek 640 000 Ft/fő!, rendkívül alacsony jövedelmű személyek: 67 143 Ft/fő.
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Dr. Vadász György
Egyéb észrevétel
2.1 A helyzet bemutatásánál a 2011-es 31 %-os szegénységi mutatóval számol a program ami durván 3 millió feletti érintettet jelent.
Tekintettel arra, hogy az OP a 3.1 szakaszban 2013-as adatokkal számol a leginkább rászorulókról, javasolnánk, hogy ebben a bemutatásnál is 2013-as mutatókkal támassza
alá a magyarországi lakosság érintettségét.
Az elmúlt években zajlott és felsorolt fontosabb programok vonatkozásában hiányoljuk az időbeni lehatárolást, azaz mikortól és mennyi idő alatt teljesültek a leírt eredmények?
2.2.1 A kísérő intézkedések 5 %-os aránya 1,455 mrdFt. Ebből kell megoldani a:
Szegény családban élő gyermekek esetén: A szülőknek nyújtott életvitelre, általános jellegű gyermek-nevelésre, a családi pénzügyek kezelésére, vagy a társadalmi felzárkózás
elősegítésére irányuló tanácsadást.
Közterületen élő személyek esetén: az életvitelre, a társadalmi felzárkózás (közte a munkaerő-piachoz való közeledés) bármely válfajára irányuló szolgáltatást valamint a 2.2.2
szerinti kölcsönös tanulás és tapasztalatátadás biztosítását a partnerek között.
Ez valószínűleg EU előírás, de véleményünk szerint az érintettek képzésére nagyobb súlyt kellene fektetni és több pénzügyi keretet kellene betervezni.
2.2.2. A támogatni kívánt program bemutatásánál néhány nehezen megvalósítható feltétel található szerintünk:
Például, hogyan realizálható a kiosztási hely szerinti fejlesztési régióban előállított vagy megtermelt (helyi) termékek előnyben részesítése a közbeszerzési legalacsonyabb árral,
vagy
Az Országos Tiszti főorvosi Hivatal közétkeztetésre vonatkozó ajánlása alapján a lehetséges termékek körébe felsorolt cukor, méz és az egészséges táplálkozást szolgáló
összetétellel rendelkező (alacsony cukortartalom.

A szegénységben élő gyermekek esetében a hiányzó fogyasztási cikkek meghatározásánál a termékcsoportok felsorolásánál„az állandó lakóhely fűtését szolgáló tüzelő esetén
a közműszolgáltatás keretei között elérhető tüzelőket kizárja az OP”. Szerintünk ez környezetvédelem szempontjából nem támogatható, bizonyos – a bányászott szén- és kivágott
fatüzelő mellet - a közműszolgáltatás keretei között elérhető tüzelőket is be kellene építeni az OP-be megfelelő feltételekkel.
3.1. A leginkább rászorulók azonosításánál durván 550000 gyermek, 5000 közterületen élő és 140000 rendkívül alacsony jövedelmű került felsorolásra. Ez szűken eléri a
700000-t (2013-as adat), míg a 2011-es adatok szerint 3000000, azaz úgy néz ki, hogy a program csak a rászorulók 1/3-át szólítaná meg.
Monitoring és értékelés: Azt, hogy mi szerint mérik az indikátorokat tartalmazza az OP, de azt, hogy milyen eredményeket kíván elérni, milyen célindikátorokat tűz ki az OP az
hiányzik az RSZTOP 2.3 változatából.
A pénzügyi terv 2014-re vonatkozó nagyságrendjét nem tartjuk reálisnak, véleményünk szerint csökkenteni kellene.
Dr. Vadász György
Magyar Iparszövetség

