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E L Ő T ER J E S Z T É S 
 

 Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 30-i ülésére 
                                      a tanyagondnoki feladatok ellátásához 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A tanyagondnoki szolgáltatás az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet alapján közvetlen, személyes és 
közvetett segítséget nyújt szociális alapszolgáltatásként, mely feladatokat az önkormányzat saját 
rendeletében szabályozza a helyi szükségleteknek megfelelően. Közvetlen feladatok azok, 
melyeket a szolgáltatást végző tanyagondnok személyesen, közvetlenül az igénybe vevővel 
kapcsolatba lépve végez el. Ennek megfelelően közvetett feladatok azok, amelyek végzése során 
a tanyagondnok nem kerül személyes, közvetlen kapcsolatba az igénybe vevővel, hanem 
valamely intézményi szolgáltatásban működik közre. 

„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 8. számú melléklet szerinti 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. 
(6) A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás 
a) szállítás, 
b) megkeresés és 
c) közösségi fejlesztés 

      szolgáltatási elemet biztosít.” 
 



A tanyagondnoki szolgáltatást heti 40 órában közalkalmazottként foglalkoztatott munkavállaló 
látja el. Közalkalmazotti jogviszony büntetlen előéletű, tizennyolcadik életévét betöltött, 
továbbá magyar állampolgárságú személlyel létesíthető. A Kjt. 20/A. § (1) bekezdése  
értelmében közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan 
közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek 
megfelelt. A (2) bekezdés szerint: „A 25. § (2) bekezdés b) pontja szerinti áthelyezés esetén 
pályázat kiírása nélkül létesíthető közalkalmazotti jogviszony akkor is, ha egyébként a 
munkakör betöltéséhez pályázat kiírása kötelező.” 
A tanyagondnok egyszemélyes szolgáltató, munkáját a polgármester jogosult irányítani.  
Az Sztv. 115/A. §-a alapján térítésmentesen kell biztosítani a tanyagondnoki szolgáltatást.  
 
A tanyagondnoki szolgálat működéséhez az állami költségvetés normatívát biztosít, mely      
összeg 2019. évben 3.100.000.-Ft, időarányosan 2019. május 1. napjától 2.066.667 Ft.                         
A hiányzó összeg az önkormányzat költségvetéséből kerül biztosításra.  
A tanyagondnokra vonatkozó képesítési előírás az általános iskolai végzettség. A működési 
engedéllyel rendelkező és a normatívával támogatott tanyagondnoki feladatellátás feltétele a 
tanyagondnoki alapképzés elvégzése. A 260 órás (156 óra elmélet, 104 óra gyakorlat), 
tanfolyam jellegű az Emberi Erőforrások Minisztériuma által engedélyezett központi képzési 
program. A képzés díja 2019. évben 185.000.-Ft, a jelentkezési díj 10.000.-Ft. A képzési díj 
nem tartalmazza az esetlegesen igénybe kívánt venni szállás és étkezés költségeit.                
Összesen kb. 450-500 e Ft költséggel kell számolni. 
A tanyagondnok helyettesítését (betegség, szabadság, továbbképzés esetén) szakszerű 
helyettessel kell megoldani. A tanyagondnoknak kötelező szakmai továbbképzéseken kell  
részt vennie. 
A tanyagondnoki szolgáltatás alapvető tárgyi feltétele a személyszállításra és kisebb 
áruszállításra is alkalmas gépjármű. Szakmai ajánlás: 8+1 férőhelyes, személyszállításra 
vizsgáztatott gépjármű. A tanyagondnoknak a gépjármű vezetéséhez előírt megfelelő 
jogosítvánnyal kell rendelkezni. 
 
További előírások a működéshez: 
 
A tanyagondnoki szolgálatról a képviselő-testületnek rendeletet kell alkotnia.  
A képviselő-testület rendeletalkotási kötelezettségének a 2019. április 3-án tartott ülésén eleget 
tett; megalkotta a tanyagondnoki szolgálatról szóló 7/2019.(IV.5.) önkormányzati rendeletét. 
 
A szolgálatnak rendelkeznie kell: 

 Szakmai programmal, 
 Szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel (régen működési engedéllyel) 
 Törzskönyvkivonat módosítása szükséges  
 A foglalkoztatott munkaköri leírásával,  
 Szabályzatokkal (munkavédelmi szabályzat, gépjármű használati szabályzat) 

 
A tanyagondnoki szolgálat a bejegyzést kiadó határozat jogerőre emelkedésétől kezdődően 
működtethető. 
 
A tanyagondnoki szolgálat szakmai programját a képviselő-testület 2019. április 3-i ülésén 
68/2019.(IV.3.) számú képviselő-testületi határozatával elfogadta. 
 
A képviselő-testület 2019. március 14-i ülésén módosította a Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, a hatályos önkormányzati rendelet 1. mellékletét módosítva, új kormányzati 
funkció, a 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás, felvételéről döntve. 
E kormányzati funkciót a törzskönyvi nyilvántartáson a MÁK Somogy megyei Igazgatósága 
14-TNY-874-2/2019-396563 számú határozatával átvezette. 
 



2019. április 16-án elektronikus kérelmet nyújtottunk be a Somogy megyei Kormányhivatalhoz, 
kérve a tanyagondnoki szolgáltatás bejegyzését a szolgáltatói nyilvántartásba, mely kérelemnek 
a kormányhivatal helyt adott. Kéthely Község Önkormányzatának, mint engedélyesnek, a 
szolgáltatói nyilvántartásban vezetett adatait bejegyezte, mely határozata a közléssel véglegessé 
is vált, ellene fellebbezésnek nincs helye. 
A kormányhivatal bejegyző határozatában kinyilatkoztatta, hogy a tanyagondnoki szolgáltatás  
a szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységek területi lefedettségét 
figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe a jogszabály erejénél fogva befogadottnak 
minősül. 
 
A feladatellátáshoz szükséges normatív állami hozzájárulást a Magyar Államkincstár Ebr42 
elektronikus felületén tárgyévre megigényeltük. 
Ezt követően fogjuk kezdeményezni az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet 
módosítását a testületnél; az engedélyezett létszámkeret, illetve a kiemelt előirányzatok 
(személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, és a dologi kiadások előirányzata) 
szükségszerű változása miatt.) 
 
A feladat ellátásához szükséges gépjárművel, valamint az előírt szabályzatokkal 
önkormányzatunk rendelkezik. 
 
A tanyagondnokot a képviselő-testület nevezi ki közalkalmazotti jogviszonyba, az egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
A tanyagondnok személyére az önkormányzati fizikai állományból Gombai Imre személyében 
teszek javaslatot, akivel előzetesen egyeztetésre került a feladatellátás, s aki vállalta a 
tanyagondnoki képzés elvégzését a tanyagondnoki munkakörbe történkő kinevezését követő  
egy éven belül. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 8. melléklete szerinti tevékenységnapló 
„Szolgáltatást igénybe vevők aláírása” oszlop vezetése a fenntartó döntése alapján mellőzhető. 
Ezen mentesítést megadását javasolom a testületnek. 
                                                         
Határozati javaslat:  
     Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanyagondnoki feladatok     
     ellátásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, mely alapján a testület Gombai Imrét  
     az önkormányzat fizikai állományú közalkalmazottját tanyagondnoki munkakörbe  
     áthelyezi, nevezettet tanyagondnoki munkakörbe 2019. május 1. napjáról,  
     határozatlan időre, bruttó 220 e Ft illetménnyel kinevezi. 
      
     A képviselő-testület a tanyagondnoki képzés költségét 2019. évi költségvetésének  
     általános tartaléka terhére biztosítja. 
 
    A képviselő-testület a tanyagondnoki tevékenységnapló „Szolgáltatást igénybe vevők        
    aláírása” oszlop vezetése alól felmentést ad a tanyagondnoknak. 
 
     A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges munkáltató intézkedések  
     megtételére. 

 
     Felelős: Molnár Balázs polgármester 
     Határidő: azonnal 
 
K é t h e l y, 2019. május 15. 

Molnár Balázs 
polgármester 


