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Tárgy: Döntéshozatal a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Tanya- és
falugondnoki buszok beszerzése” elnevezésű pályázaton való részvétel ügyében
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Falu Program keretén belül megjelent a „Tanya- és falugondnoki buszok
beszerzése” elnevezésű pályázati kiírás, amely az előterjesztés mellékletét képezi. A pályázat
benyújtási határideje 2022. február 5., a maximális támogatási összeg 15 millió Ft,
amelyet a pályázó új, legalább 8 fő szállítására alkalmas kisbusz beszerzésére fordíthat.
A pályázat lényeges elemei az alábbiak:
A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú külön jogszabályban meghatározott - külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen
működtethető.
A pályázat célja esetünkben új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése új szolgálat
létrehozását vállaló településként. Ezen települések esetében a tanyagondnoki szolgálat
szolgáltatói nyilvántartásba vételnek meg kell valósulnia legkésőbb az elszámolás
benyújtásáig. Nyertes pályázat esetén lehetőség van arra, hogy a tulajdonában lévő
használatra alkalmas buszt a miniszterelnökséget vezető miniszter által kijelölt határon
túli település magyar közösségének tulajdonába adja.
A tanyagondnoki szolgálat állami normatívája jelenleg 4.590.600- Ft/év/szolgálat.
A jogszabályi háttér az alábbi:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint:
„Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás
60. § (1) A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja a falvak és a külterületi
vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából és a közösségi
közlekedés nehézségéből eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését
segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való
hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének
segítése.
(2) A falugondnoki szolgáltatás ezer lakosnál kisebb településen működtethető. Amennyiben
a falugondnoki szolgáltatás létesítését követően a település lakosságszáma tíz százalékot meg
nem haladó mértékben emelkedik ezer lakos fölé, a szolgáltatás tovább működtethető.
(3) A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú külön jogszabályban meghatározott - külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen
működtethető. Amennyiben a helyi sajátosságok alapján a tanyagondnoki szolgáltatás több

tanyagondnok közreműködésével valósítható meg, a tanyagondnokok által ellátandó körzetek
határait - figyelemmel a lakosságszám korlátra - a fenntartó települési önkormányzat
rendeletében határozza meg azzal, hogy új tanyagondnoki szolgáltatás négyszáz lakos fölött
szervezhető meg. Amennyiben a tanyagondnoki szolgáltatás létesítését követően a külterületi
vagy egyéb belterületi lakott hely lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó mértékben
emelkedik négyszáz lakos fölé, a szolgáltatás tovább működtethető.
(4) A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás a fenntartó önkormányzat rendeletében
részletesen meghatározott, (1) bekezdés szerinti feladatokat látja el, valamint - az
önkormányzat rendeletében meghatározott módon - közreműködhet az étkeztetés
biztosításában.
(5) Egy településen - amennyiben a település mind a tanyagondnoki, mind a falugondnoki
szolgáltatásra vonatkozó feltételeknek megfelel - vagy falugondnoki vagy tanyagondnoki
szolgáltatás működtethető.
(6) Ugyanazon ellátási területen csak egy falugondnoki szolgálat, illetve egy tanyagondnoki
szolgálat működtethető.
(7) A társulás keretében megszervezett falugondnoki szolgáltatás csak azon települések
tekintetében működtethető, amelyek megfelelnek a (2) bekezdésben meghatározott
feltételeknek. A társulás keretében megszervezett tanyagondnoki szolgáltatás csak azon
ellátási területen működtethető, amely megfelel a (3) bekezdésben meghatározott
feltételeknek.
(8) A falugondnoki, illetve tanyagondnoki képzés szervezését a szolgáltatás helye szerint
illetékes megyei önkormányzat látja el a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által
jóváhagyott képzési program alapján.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM rendelet szerint:
„Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
39. § (1) A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás
számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül alapfeladatnak minősül
a) a közreműködés
aa) az étkeztetésben,
ab) a házi segítségnyújtásban,
ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;
b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így
ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,
bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;
c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása,
így
ca) az óvodába, iskolába szállítás,
cb) az egyéb gyermekszállítás.
(2) A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára
meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatnak minősülnek a
lakossági szolgáltatások, így
a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,
b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon
kívüli egyéb szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(3) A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára
meghatározott, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásnak
minősül
a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe,
b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.
(3a) A (3) bekezdésben meghatározott feladatok a szolgáltatásnyújtás legfeljebb 50%-át
tehetik ki.
(4) A falugondnok tevékenységét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által
meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett tevékenységnaplóban kell
dokumentálni. A szolgáltatáshoz használt gépjármű menetlevelén fel kell tüntetni, hogy a
gépjárművet a falugondnoki szolgáltatás ellátásához veszik igénybe.
(5) Falu-, illetve tanyagondnoki munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a
foglalkoztatás kezdő időpontjában a munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez
szükséges falu- és tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás
kezdő időpontjától számított egy éven belül elvégzi.
(5a) A falu- és tanyagondnoki alapképzésre a falu- és tanyagondnok munkáltatója az (5)
bekezdésben meghatározott személyeken túl a fenntartó települési önkormányzat vagy
társulás fenntartásában működő szolgáltatónál, intézménynél más munkakörben vagy a
fenntartó települési önkormányzat, társulás esetében a társuláshoz tartozó települések
önkormányzatainak polgármesteri hivatalában vagy a közös önkormányzati hivatalban
foglalkoztatott személyt is bejelenthet.
(6) A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás
a) szállítás,
b) megkeresés és
c) közösségi fejlesztés
szolgáltatási elemet biztosít.
(7)
(8) Ha a falugondnoki szolgálat feladatait más intézmény keretében látja el, az intézményben
biztosítani kell a falugondnoki szolgálat önálló szakmai egységként történő működtetését.
Ebben az esetben az intézmény alapító okirata tartalmazza a falugondnoki szolgálat
feladatainak ellátását is.
(9) E rendeletnek a falugondnoki szolgáltatásra vonatkozó szabályait a tanyagondnoki
szolgáltatás esetén is alkalmazni kell.
Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a
döntéshozatalra.
„A” H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy pályázatot kíván benyújtani a Magyar Falu Program keretében meghirdetett
„Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” elnevezésű pályázati felhívásra.
A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert a pályázat benyújtására, a
szükséges jognyilatkozatok és további intézkedések megtételére.
Felelős: Kraller József polgármester
dr. Kávássy Leila Viola jegyző
Határidő: azonnal

„B” H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy nem kíván pályázatot benyújtani a Magyar Falu Program keretében meghirdetett
„Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” elnevezésű pályázati felhívásra.
Felelős: Kraller József polgármester
dr. Kávássy Leila Viola jegyző
Határidő: azonnal
Medgyesegyháza, 2022. január 31.
Kraller József s.k.
polgármester

Ellenjegyezte:
dr. Kávássy Leila Viola s.k.
jegyző

