
 

Szentendrei Éléstár (2020. április 15.) 

 

• 2020.04.08. Élelmiszeralapot hoz létre a város a koronavírus járvány miatt nélkülözők 
megsegítésére – döntött a Helyi Operatív Törzs 

• A kezdeményező a HOPT és a Családsegítő 
• Cél: élelmiszerkészlet gyűjtése, kiosztása rászorulók számára önkormányzati 

felügyelettel, civilek bevonásával 
• A tároláshoz (kölcsön) hűtőgépek felajánlását kéri a város 
• A húsvéti ünnepek alatt 10 hűtőt ajánlanak fel magánszemélyek, vállalkozók 

 

• 2020.04.15. Szentendre város élelmiszeralapjának megnevezése: Szentendrei Éléstár 
• Működteti az önkormányzat, a város intézményei segítségével 
• Alapja az önkormányzat induló, 500 ezer forintos támogatása 
• Helyszíne a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 
• Nyitva a hét 3 napján (szerdától péntekig) 14-18 óráig 
• Adományozók: magánszemélyek, cégek 
• Adományok: élelmiszerek, tisztítószerek (a vásárlást igazoló számlával)  
• NEM befogadható: tőkehús, élő állat, előhűtött húsok, mirelit áru, házi készítésű 

ételek 
 

• Támogatottak köre (személyi igazolványt és szentendrei lakhatást igazoló 
dokumentumot bemutató helyi rászorulók): 

• Mit kérünk a betétesektől? Olyan élelmiszereket, amelyeket ők maguk hasznosnak 
és kívánatosnak tartanak. Az alap élelmiszerek mellett feldolgozott 
húskészítményeket, gyümölcsöt, csokoládét, süteményt, kávét stb. Lejárati időn 
belüli termékeket, melyek szavatossági ideje legyen jól láthatóan feltüntetve. 
Élelmiszereken kívül tisztítószereket is várunk. 

• Mit vállal az önkormányzat? A felajánlott, bizonylatolt termékeket bevételezi az 
élelmiszeralapba, és gondoskodik a megfelelő kontroll melletti elosztásáról 

• Ki kaphat adományt a Szentendrei Éléstárból? Az erre a helyszínen jelentkező, 
jogosult ügyfelek, magukat személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával (tartózkodási 
hely is elég) igazolva, akik az Éléstár házirendjét elfogadják (helyszínen feltüntetve)  

• Családonként legfeljebb 10 ezer Ft összeghatárig, kéthetente legfeljebb 1 
alkalommal, térítésmentesen 

• Egyedülálló személyek legfeljebb kéthetente 1 alkalommal 5 ezer Ft összeghatárig  
• Nagycsaládok kéthetente 15 ezer Ft összeghatárig 

 



• Szentendrei Éléstár kiskönyv az Éléstár ügyfelei az első látogatáskor kiskönyvet 
kapnak, melyet minden alkalommal kötelesek magukkal hozni és bemutatni azt. A 
kiskönyv az átvett adománycsomagok könyvelésére szolgál (dátum, csomag típusa, 
értéke). 
 
 

• Próbaüzem április 16. csütörtök 14 órától (felajánlások fogadása) 
• Rendes üzem április 22., szerda 14 órától (rászorulók fogadása) 
• Személyzet: 1 boltvezető + 6 kolléga (bevételezés, adminisztráció, árukiadás, 

csomagok összeállítása)  
• A személyzet védőfelszerelését a város biztosítja: gumikesztyű, kézfertőtlenítő, 

maszk 

  
 

 
 


