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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELÖ

Írásbeli választ igényl ő kérdés

Dr. Kövér László úrna k
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi

XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 46/1994 .
(IX.30.) OGY határozat 91 . § (1) bekezdése alapján „Mi lesz a nem állami fenntartású

falugondnoki szolgáltatás finanszírozásával 2013. március 1-tő l?” címmel írásbeli választ

igénylő kérdést kívánok benyújtani Balog Zoltánhoz, az emberi erőforrások miniszteréhez.

Tisztelt Miniszter Úr!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993 . évi III . törvény 60. §-a alapján a

falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a kűlterűleti vagy

egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából ered ő hátrányainak

enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, kőzszolgáltatáshoz,

valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni ,

közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése .

Tény, hogy falugondnoki szolgálat nélkül egyes közösségek el lennének szigetelve a

külvilágtól, a szolgáltatás tehát alapvető fontosságú a társadalmi életben való részvéte l

biztosítása, a települési hátrányok kompenzálása szempontjából.

A Lehet Más a Politika az elmúlt időszakban megkeresést kapott az önkormányzatokka l

megállapodásban lév ő , a szolgáltatást működtető civil szervezetek részérő l. Mivel a

szolgáltatás finanszírozását lehetővé tevő normatív támogatás igénylési feltételei változóba n

vannak, a civil fenntartók eleshetnek az eddigi finanszírozásuktól, ami működésük

ellehetetlenülését jelenti.

A Magyar Államkincstár honlapján 2013. január 2-i bejegyzéssel a kővetkező információ

található : „A Magyarország 2013 . évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény



(a továbbiakban: Kvtv.) 35. § (8) bekezdése alapján 2013 . január és február hónapra a

támogatást az igazgatóság hivatalból folyósítja." Azonban arról az Államkincstár megye i

ügyintézője sem tudott felvilágosítást adni az érintetteknek, hogy ki fogja finanszírozni a

falugondnokot március 1-étől .

Túl azon, hogy a civil szervezetek szolgáltatásból való kizárása e szolgáltatási típus eseté n

diszkriminatívnak tűnik, számos munkahely megszűnését jelenti, amelynek messzemen ő
hatásai vannak a közösség életére — például arra, hogy miként jutnak el gyermekek oktatás i

intézményekbe. Hangsúlyozom, a szolgáltatási rendben történő változás a szolgáltatás
jelenlegi rendjét, folyamatosságát is veszélyezteti és a munkahelyek megsz űnésén túl mindez

a kisebb települések számára egyértelmű hátránnyal és kárral jár.

A kialakult helyzet alapján a kővetkező kérdésekre várjuk a Miniszter Úr válaszait .

- Ki fog gondoskodni 2013 . március 1-étől a nem állami szociális fenntartó falugondnokok
finanszírozásáról?

Nem gondolja-e az Emberi Erőforrások Minisztériuma, hogy a falugondnoki szolgálattó l
napi szinten fiiggő településeken a finanszírozási-, illetve információhiány jelentős
problémát és bizonytalanságot okoz (pl . gyermekek iskolába, óvodába járása, bevásárlás ,
orvos, munkaügyi központ stb . meghiúsul) ?

- Mi indokolja a civil ellátók szolgáltatásból való kizárását, a támogatási rendszer
megváltoztatását?

- Milyen lépéseket tesz a minisztérium a civil fenntartási falugondnoki és tanyagondnok i
szolgáltatások tovább működésének biztosítása érdekében?

Tisztelettel várom válaszát .
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