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Előterjesztés
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testület

2015. január 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete levélben kereste meg az önkormányzatot, melyben

együttműködési megállapodás kötését kéri a falugondnoki hálózat eredményes működtetése

érdekében. A 2014-től alkalmazott tanyagondnok és helyettesítője az egyesület által szervezett
képzésen vesz részt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés megvitatása után hozza meg döntését.

nA” határozati javaslat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével (6000 Kecskemét, Kölcsey u. 21.), és vállalja a
2015. évre vonatkozó 21.000,- Ft összegű támogatás befizetését. A Képviselő-testület felhatalmazza
Siklósi István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: értesítésre azonnal

‚.B” határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kíván együttműködési megállapodást
kötni a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével (6000 Kecskemét, Kölcsey u. 21.).
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: értesítésre azonnal

Mezőberény, 2015. január 14.

Fesetőné Sipos Judi
titkársági ügyintéző
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A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 1997 óta — tizenhét éve — a
falugondnokságok, tanyagondnokságok érdekében tevékenykedik Bács-Kiskun, Csongrád,
Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megyében. Egyesületünk a Bács-Kiskun Megyei Bíróság
60009/98/4 határozata alapján közhasznú.

1997-ben 31, Jelenleg 251 tanya-, illetve falugondnoki szolgálat működik
térségünkben. A falu- és tanyagondnoki szolgálatok 24 éves tapasztalata bizonyítja, hogy a
települések, valamint tanyák 1/4-ében működő falugondnoki szolgáltatások lendületet hoznak
a település életébe, biztonságot jelentenek az ott élőknek, kapcsolatot, munkalehetőséget,
jobb közlekedést kínálnak, új közösségek alakulását segítik.

Egyesületünk, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete végzi a hálózatépítő
munkát, melynek az a lényege, hogy a falugondnokok megismerjék egymás munkáját,
települését, legyen kitekintésük más megyékbeli hálózatok/szolgálatok működésére.
Továbbképzéseken, találkozókon, tanfolyamokon, szakmai tapasztalatcseréken építsenek ki
Új kapcsolatokat, szerezzenek ismereteket, vérteződjenek fel mindazzal a tudással és
képességgel, ami otthoni munkájuknak mindig lendületet ad, és megújulásra késztet.

Szeretnénk, ha az Ön által irányított település önkormányzata is hozzájárulna
egyesületünk eredményes működéséhez. Mellékelten megküldöm az együttműködési
megállapodást is.

Kérem, hogy a támogatást az egyesület OTP-nél vezetett 11732002 — 20364300
számú bankszámlájára utalják.

Támogatását előre is köszönjük. Munkájához továbbra is sok sikert, Szép
eredményeket kívánunk!

Kecskemét, 2015. január 8.

Üdvözlettel:

Csörszné Zeler



Együttműködési megáflapodás

A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete együtt kíván működni

Mezőberény Önkormányzatával a falugondnoki hálózat eredményes

működtetése érdekében.

A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete ennek érdekében

• támogatja a már működő falugondnokságok szakmai munkáját, közös

céljait
• tanácsadással, helyszíni látogatással, pályázati segítség nyújtásával segíti új

fal ugondnoki, tanyagondnokí szolgálatok létrejöttét

• hozzájárul a szakmai információk gyors terjesztéséhez, folyamatosan

kapcsolatot tart a falugondnokokkal, az önkormányzatokkal, állami

szervezetekkel, érdekképviseleti szervekkel, a falugondnoki hálózattal, a

hálózat civil segítőivel, kapcsolatot épít ki az üzleti szektorok felé

• tanácsadói, szakértői szolgáltatásokat nyújt
képzéseket, tová bbképzéseket, szakmai találkozókat szervez

fórumot biztosít a falugondnoki szolgálatok aktuális kérdéseinek

megvitatására és a kialakított szakmai álláspontot, a közösségi érdeket

kívánja képviselni regionális és Országos szinten a döntéshozatalban.

• a falugondnoki települések pályázatait támogatja

Mezőberény Önkormányzata az Egyesület pártoló tagjaként az egyesület

működéséhez hozzájárul.

A megállapodás szerint a támogatás összege 2015. évre falugondnoki

szolgálatonként 21.000.-Ft (Huszonegyezer Ft) összesen 21.000,-Ft, melyet az

Egyesület számlájára utal (OTP 11732002-20364300).

Mezőberény, 2015. január 8.

Csorszne Zelenak Ka alin
ugyvezetb polgarmester

az egyesulet kepviselóje


