
1. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez 

[2. számú melléklet a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez] 

A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet alapján a kistérségi közlekedési szolgáltatások 
keretében beszerezhető kiegészítő eszközök 

1. Kötelezően beépítendő eszközök: 
- a hátsó ülések szellőztetésének megoldása; 
- légkondícionáló készülék; 
- hólánc, téli gumi; 
- vonóhorog; 
- első légzsákok; 
- mobiltelefonkihangosító; 
- dupla belső tükör; 
- első és hátsó ködlámpa; 
- ABS; 
- 2 kilogramm súlyú poroltó; 
- gyermekülés vagy ülésmagasító (3 darab/gépjármű). 

2. Igény szerint beépíthető eszközök: 
- enyhén mozgáskorlátozottak számára lehajtható lépcső; 
- kapcsolható vagy állandó összkerékhajtás; 
- sötétített oldalüvegek; 
- kerekesszékben ülők szállításának megoldása, mely esetben a gépkocsira feljutást segítő rámpa, a kerekesszék 

egyszerű rögzítését szolgáló eszköz beépítése. 

2. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez 

[3. számú melléklet a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez] 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető maximális 
pontszám 

 Szakmai 
 Települési, lakossági szükségletek, a település főbb jellemzői 

 1. Települési intézmények,  Szakmai program alapján  16 vagy annál több szolgáltatás 
 egészségügyi, oktatási, kulturális,  
szociális és lakossági szolgáltatások  
hiányának felmérése  
Működnek-e helyben, illetve az  
ellátandó külterületen a következő  
intézmények, szolgáltatások? 

   hiányzik: 7 pont  
12 vagy annál több szolgáltatás  
hiányzik: 5 pont  
8 vagy annál több szolgáltatás  
hiányzik: 3 pont  
4 vagy annál több szolgáltatás 

 - jegyző    hiányzik: 2 pont 
 - posta    4-nél kevesebb szolgáltatás 

hiányzik: 
 - háziorvosi rendelés    0 pont 
 - gyermekorvosi rendelés     
 - gyógyszertár     
 - gyermekjóléti alapellátás     
 - óvoda     
 - iskola/alsótagozat     



 - iskola/felsőtagozat     
 - művelődési ház     
 - könyvtár     
 - teleház     
 - falu-tanyagondnoki szolgálat     
 - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás     
 - házi segítségnyújtás     
 - idősek nappali ellátása     
 - szociális étkeztetés     
 - élelmiszerbolt     
 - egyéb iparcikküzlet     
 - gázpalack-csere telep     
 - táp-termény bolt     
 - lakossági szolgáltatások (fodrász, 
cipész, házt. kisgépjavító stb.) 

   max. 7 pont 

 2. A szolgáltatással ellátni kívánt  
település(ek) (külterület ellátása esetén 
a külterület) demográfiai mutatói, 
szociális jellemzői 

 Szakmai program alapján   

 - 60 év feletti lakosság aránya:    2 pont 
 25%-nál több     
 - születések száma: 5-nél kevesebb    2 pont 
 évente    1 pont 
 - a halálozások száma: 10 főnél több     
 évente    2 pont 
 - munkanélküliségi ráta nagyobb    max. 7 pont 
 7%-nál     

 Szakmai feladatellátás 
 1. A tervezett szolgáltatások  Szakmai program alapján   

 a) Közreműködés étkeztetésben (napi 
rendszerességgel) 

    

 nincs    0 pont 
 1-10 fő    1 pont 
 11-20 fő    2 pont 
 20 fő felett    3 pont 
 b) Közreműködés házi 
segítségnyújtásban (heti 
rendszerességgel) 

    

 nincs    0 pont 
 1-5 fő    1 pont 
 6-10 fő    2 pont 
 10 fő felett    3 pont 
 c) Közreműködés közösségi és 
szociális információk szolgáltatásában  
(folyamatos tevékenység) 

    

 nincs    0 pont 
 1-30 fő    1 pont 
 31-70 fő    2 pont 
 70 fő felett    3 pont 



 d) Közreműködés egyéb 
alapszolgáltatások igénybevételében 

    

 nincs    0 pont 
 eseti    1 pont 
 havi (legalább kétszer)    2 pont 
 heti (legalább kétszer)    3 pont 
 e) Háziorvosi rendelésre szállítás     
 nincs    0 pont 
 hetente egyszer    1 pont 
 hetente többször    2 pont 
 naponta    3 pont 
 f) Egyéb egészségügyi intézménybe 
szállítás 

    

 nincs    0 pont 
 havonta vagy ritkábban    1 pont 
 kéthetente egyszer    2 pont 
 hetente egyszer    3 pont 
 g) Gyógyszerkiváltás és gyógyászati 
segédeszközökhöz való hozzájutás 
biztosítása 

    

 nincs    0 pont 
 1-10 fő    1 pont 
 11-20 fő    2 pont 
 20 fő felett    3 pont 
 h) Óvodába, iskolába szállítás     
 nincs    0 pont 
 legalább 1 forduló    3 pont 
 i) Egyéb gyermekszállítás     
 nincs    0 pont 
 esetenként    1 pont 
 hetente    2 pont 
 naponta    3 pont 
 j) Közösségi, művelődési, sport- és 
szabadidős tevékenységek szervezése, 
segítése 

    

 nincs    0 pont 
 esetenként    2 pont 
 rendszeresen    3 pont 
 k) Egyéni hivatalos ügyek intézésének 
segítése, lakossági igények továbbítása 

     
0 pont 

 nincs    1 pont 
 eseti    2 pont 
 heti (legalább kétszer)    3 pont 
 napi rendszerességgel     
 l) Egyéb lakossági szolgáltatások 
biztosításában való közreműködés 

    

 nincs    0 pont 
 esetenként    1 pont 
 heti (legalább kétszer)    2 pont 



 napi rendszerességgel    3 pont 
     max. 36 pont 
 2. Közreműködés a 
tömegközlekedéshez való 
hozzájutásban 

 Szakmai program alapján    
0 pont 

 - nem vesz részt    1 pont 
 - esetenként vesz részt    2 pont 
 - rendszeresen részt vesz    max. 2 pont 
 3. Munkásjárat működtetése 
foglalkoztatás elősegítése érdekében 

 Szakmai program alapján   

 - nem működtet    0 pont 
 - működtet    1 pont 

     max. 1 pont 
 4. Tervezett gépkocsifutás havi szinten    0 pont 
 - 1000 km alatt    1 pont 
 - 1000-1500 km    3 pont 
 - 1500 km felett    max. 3 pont 
 5. Az összes szolgáltatás tekintetében 
az ellátott lakosság aránya 

 Szakmai program alapján   

 - 1-30%    0 pont 
 - 30% felett    2 pont 

     max. 2 pont 
 Komplexitás 

 1. Partnerség  Szakmai program alapján   
   Feladatellátási  

szerződések/nyilatkozatok és a 
partnerszervezetekkel kötött 
megállapodások hiteles másolata 
alapján 

  

 a) A kérelmező nem állami 
feladatellátó, és a helyi önkormányzat 
átadja a feladatot 

   5 pont 

 b) A kérelmező önkormányzat, de 
átadja a feladatot és a feladatellátó nem 
állami szervezet lesz 

   3 pont 

 c) A fejlesztés három vagy több 
település/civil szervezet partnerségében, 
támogatottságával valósul meg 

   5 pont 

 d) A fejlesztés maximum két 
település/civil szervezet partnerségében, 
támogatottságával valósul meg 

   3 pont 

 e) A fejlesztés partnerség (a 
kérelmezőn kívül más 
önkormányzat/civil szervezet 
támogatottsága) nélkül valósul meg 

   0 pont  
  
max. 10 pont 

 2. A beruházás helyi, térségi komplex 
(egymást kiegészítő) fejlesztés része 

 Szociális szolgáltatás-fejlesztési 
koncepció, regionális, helyi és/vagy 
kistérségi fejlesztési tervek alapján  
Fenntartói nyilatkozattal igazolható 

  

 - Igen    5 pont 
 - Nem    0 pont 



     max. 5 pont 
 3. A szolgáltatásban részt vevő 
szervezet, személy részesült: 

 Oklevél másolata   

 - Szakmai kitüntetés, elismerés vagy 
díj, mely a közösségi, szociális 
ellátásokkal kapcsolatos 

   5 pont 

 - Egyéb díj, amely a vidékfejlesztéssel 
kapcsolatos 

   3 pont  
max. 5 pont 

 Horizontális szempontok 
 1. A fejlesztés megvalósításának helye 
a kedvezményezett térségek 
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) 
Korm. rendelet 2. számú melléklete 
alapján 

 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 
alapján 

   
  
  
7 pont 

 - komplex programmal segítendő      
 leghátrányosabb helyzetű kistérség    5 pont 
 - leghátrányosabb helyzetű kistérség    3 pont 
 - hátrányos helyzetű kistérség    max. 7 pont 
 2. A fejlesztés helye szerinti település 
állandó lakosainak száma: 

 KSH  
Tanya esetén:  
A települési jegyző nyilatkozata 

  

 Községek esetén     
 - 600 főig    10 pont 
 - 601-2500 főig    7 pont 
 - 2500 fő felett    5 pont 
 Tanyák esetén     
 - 200 főig    10 pont 
 -201-400 főig    7 pont 
 - 400 fő felett    5 pont 

     max. 10 pont 
 3. Az ügyfél hátrányos helyzetű 
és/vagy megváltozott munkavégző 
képességű munkavállalót foglalkoztat 
(pályakezdő fiatal, női, megváltozott 
munkaképességű vagy roma 
munkavállaló) 

 Nyilatkozat    
  
  
  
5 pont 

 - Foglalkoztat    0 pont 
 - Nem foglalkoztat    max. 5 pont 

     Szakmai: 58 pont 
     Komplexitás: 20 pont 
     Horizontális: 22 pont 
     Összesen: 100 pont 
     A támogatottsághoz minimálisan 51 
     pont elérése szükséges. 
 

 
 


