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Ikt.: 2140/2016 
 
Az RSZTOP-2 étkeztetési program megvalósításában Együttműködő partnerek képviselői, 
intézményvezetői és programfelelősei részére 
 
Tárgy: Tájékoztatás az 2016-17-RSZTOP-2 programban történő étkeztetés késedelméről 
 
 

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Programfelelős! 
Kedves Kollégák! 

 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Hajléktalanokért Közalapítvány - rajta kívül álló - 
adminisztrációs akadályok miatt, az ún. RSZTOP-2 program keretében a hajléktalan emberek 
részére nyújtandó napi egyszeri, munkanapokon történő étkeztetést biztosító programját 
2016. november 1-től nem tudja elindítani.  
 
Az RSZTOP-2 program keretében a hajléktalan emberek részére biztosított étkeztetés 
megkezdése 2016. december hónap közepén – 2017. január hónap elején várható azokon a 
településeken, ahol eredményesen zárul majd az élelmiszerek beszerzésére és kiszállítására 
irányuló közbeszerzési eljárás.  
Az RSZTOP-2 program keretében az élelmiszerek beszerzésére és a hajléktalanellátó 
intézményekhez történő kiszállításra irányuló közbeszerzési eljárás jelenleg még zajlik, a 
közbeszerzési eljárás eredményei – a törvényi kötelezettségeket figyelembe véve - 
várhatóan 2016. december hónap folyamán hozhatók nyilvánosságra.  
 
Mivel az Önök által képviselt hajléktalanellátó szervezet és a Hajléktalanokért Közalapítvány 
között, az RSZTOP-2 program megvalósítására irányuló Együttműködési megállapodás 2. 
pontjában megfogalmazottak („Az RSZTOP-2 Projektiroda vállalja, hogy az Együttműködő 
Partner intézményeiben szolgáltatást igénybe vevő hajléktalan emberek részére biztosítja a 
jelen megállapodásban meghatározott adagszámú ételt, mint természetbeni támogatást 
munkanapokon egyszer 2016. november 1-2017. október 31 között”) a közbeszerzési eljárás 
időbeli késedelmessége miatt láthatóan nem fog tudni megvalósulni, ezért kérjük a 
hajléktalanellátó szervezetek képviselőit, hogy jelen tájékoztató levél 1. sz. mellékletében 
található nyilatkozattételre, mely a megváltozott együttműködési időszakra vonatkozó 
együttműködést teszi lehetővé.  
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Kérjük, hogy a jelen tájékoztató levél mellékletében található nyilatkozatot kitöltve, 
elektronikus formában, szkennelt formában küldjék el 2016. november 4-ig az alábbi e-mail 
címre: rsztop@rsztop.org 
 
 
Amennyiben lehetőségük van rá, az étkeztetést kezdjék meg 2016. november 1-től, napi 
minimális, kiegészítő jellegű étkeztetésként saját és külső forrásaik terhére.  
 
Kérjük szíves tájékoztatásukat arról is, hogy 2016. november 1. és 2017. március 31. közötti 
időszakban a napi minimális, kiegészítő jellegű étkeztetést hány főnek és hány munkanapra 
képesek önerőből megoldani! 
 
A jelen tájékoztató levélben feltett kérdésre adott válaszaikat minél előbb, de maximum 
2016. november 4-ig küldjék el az alábbi e-mail címre: rsztop@rsztop.org 
 
 

Kapcsolat: 
 A kieső időszakra vonatkozó kiegészítő jellegű étkeztetés biztosításával kapcsolatos 

esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak a Hajléktalanokért Közalapítvány 
Közalapítványi Irodájához: e-mail cím: kozalapitvany@hajlektalanokert.hu, 
telefonszám: +36-1-2617704. 

 
 A nyilatkozattételre vonatkozó esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak az 

RSZTOP-2 Projektirodához: e-mail cím: rsztop@rsztop.org, telefonszám: +36-1-
2001002. 

 
 
Budapest, 2016. október 27. 
 

Köszönettel: 
 
        Maróthy Márta                 Kemecsei Judit 
Közalapítványi Irodavezető                 RSZTOP-2 szakmai vezető


