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Tárgy: Szakmai tájékoztató tanyagondnoki szolgálatról 
 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 
Tájékoztatásul az alábbiak szerint mutatom be a tanyagondnoki szolgáltatás jogszabályi 
hátterét:  
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Szoctv.) 4. § (1) bekezdés g) pontja értelmében a tanyagondnoki szolgáltatás  szociális szolgáltatónak 
minősül,  a 60-65/E. §-ban meghatározott szociális alapszolgáltatásokat nyújtja.  
 
A Szoctv. 60. §-a határozza meg a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást, az alábbiak 
szerint:  
- (1) bekezdés: a falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a 
külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő 
hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, 
közszolgáltatáshoz valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az 
egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.  
- (3) bekezdés:  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) bekezdés: 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.  
- (6) bekezdés: a társulás keretében megszervezett falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás csak azon 
települések tekintetében működtethető, amelyek a (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelnek.  
 
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény III. Fejezete 
3. pont E) alpontja szerint a falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás fajlagos összege: 
évi 2.500.000 FORINT/SZOLGÁLATONKÉNT. A támogatásra az a települési önkormányzat 
jogosult, amely a falugondnoki vagy a tanyagondnoki szolgáltatást az Szoctv. 60. §-a és a külön 
jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően tartja fenn.  
 
 
A tanyagondnoki szolgáltatás beindításához az alábbi főbb lépések szükségesek: 



1. Felgyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete szándéknyilatkozata a 
tanyagondnoki szolgáltatás beindításáról.  
 

2. Felgyő Község Önkormányzata által a szolgáltatás működéséhez szükséges a 
tárgyi, a személyi és általános feltételek biztosítása. 
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet határozza meg a tanyagondnoki szolgáltatás 
általános működési, személyi és tárgyi feltételeit, melyek a következőek:  
 
Személyi feltételek: 
Tanyagondnoki szolgáltatás esetén 1 fő tanyagondnok.  
Falugondnoki és 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 két éven belül elvégzi. 
Falu-, tanyagondnoki szolgálat munkakörre nincs felsőfokú elvárás, bármilyen felsőfokú 
végzettséggel is betölthető. 
Az alkalmazni kívánt személy gépkocsivezető járművezetői engedélye megléte követelmény. 
 
Tárgyi feltételek: 
- a szolgáltatáshoz használni kívánt gépjármű, 
- a szolgáltatáshoz használni kívánt gépjármű forgalmi engedélye, és - ha az a használat jogcímét nem 

igazolja - a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat másolatát,  
- a szolgáltatáshoz használni kívánt gépjárműre kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási és casco biztosítási 

szerződés megléte. 
 
Általános működési feltételek:  
A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell:  
a)  működési engedéllyel,  
b)  alapító okirattal, ha a szociális szolgáltató költségvetési szerv,  
c)  az egyszemélyes szolgálatot kivéve szervezeti és működési szabályzattal,  
d)  szakmai programmal,  
e)  a foglalkoztatottak munkaköri leírásával,  
f)   az 1. számú melléklet III. 1. és III.3. pontjában meghatározott szabályzatokkal,  
g)   az egyszemélyes szolgálat kivételével az 1. számú melléklet I.1., II.3. és III.2. pontjában 

meghatározott szabályzatokkal.  
 
 

3. A tárgyi és személyi feltételek biztosítását követően, a szolgáltatás ellátási érdekét 
megindokolva, először a működési engedély kiadásához a Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal megkeresésére van szükség, előzetes szakhatósági állásfoglalás 
kérésére a szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási 
rendszerbe történő befogadásához. 
 

Befogadás jogszabályi háttere: 
Szoctv. 58/A. § (1) bekezdése értelmében a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított 
támogatásra jogosult a szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyzett szociális szolgáltató, 
szociális intézmény útján szociális szolgáltatást biztosító, közfeladatot ellátó egyházi fenntartó és - 
a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott - nem állami fenntartó.  



Szoctv. 58/A. § (2) bekezdése értelmében a 131/A. §-ban nem említett szociális szolgáltatások 
esetében  
a)  az új szociális szolgáltató, intézmény,  
b)  házi segítségnyújtásnál az új ellátotti létszám,  
c)  nappali és - a külső és az időszakos férőhelyek kivételével - szakosított ellátásnál az új 
férőhelyek után a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás további 
feltétele a szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő, külön jogszabály szerinti 
finanszírozási rendszerbe történő befogadás.  
 
(Szoctv. 131/A. § értelmében a támogató szolgáltatások, a közösségi ellátások és 2012. január 1-
jétől az utcai szociális munka működtetését az állam-a külön jogszabályban meghatározott eljárási 
rend szerint kiválasztott-fenntartókkal kötött finanszírozási szerződések útján támogatja. A 
finanszírozási szerződést - ha jogszabály másként nem rendelkezik - három évre kell megkötni.) 
 
Szoctv. 58/A. § értelmében: 
(2a) és a (2) bekezdés alkalmazásában új szolgáltatónak, intézménynek, ellátotti létszámnak, illetve 
férőhelyszámnak az minősül, amelyre a fenntartó 2011. december 31-én nem rendelkezett jogerős 
működési engedéllyel és a szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő 
finanszírozási rendszerbe nem nyert még befogadást, valamint 2012. július 1-jétől a nem állami 
fenntartó által fenntartott (a továbbiakban: nem állami fenntartású) házi segítségnyújtás - ide nem 
értve az egyházi fenntartású házi segítségnyújtást - esetében a 2011. december 31-én ellátási 
szerződéssel nem érintett ellátotti létszám.  
 
 (2d) és a (2a) bekezdés szerinti esetben  a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított 
támogatás a külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történő befogadás nélkül is jár, ha  
a)  a változás a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását nem teszi 

szükségessé,  
b)  a kérelem benyújtását megelőzően is létezett férőhelyet demens betegek bentlakásos 

intézményi ellátására minősítik át,  
c)   a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását kizárólag fenntartóváltás teszi 

szükségessé.  
 
(2e) bekezdés: a külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe a rendelkezésre álló 
kapacitástól  függetlenül be kell fogadni  
a)  az állami vagy önkormányzati kötelező feladatot ellátó állami fenntartót,  
b)  azt a szolgáltatást, intézményt, ellátotti számot, férőhelyszámot, amelynek létrehozására 

vagy fejlesztésére a fenntartó, a szolgáltató vagy az intézmény pályázati úton elnyert 
európai uniós támogatásban, a Svájci Alap, az EGT Alap, a Norvég Alap támogatásában, 
vagy költségvetési támogatásban részesül,  

c)   azt a szolgáltatói nyilvántartásba a kérelem benyújtását megelőzően is jogerősen 
bejegyzett szolgáltatást, intézményt, ellátotti számot, férőhelyszámot, amely esetében a 
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását kizárólag költségvetési 
többletkiadást nem eredményező szétválás vagy egyesítés, a fenntartó intézményei, 
telephelyei közötti, illetve újonnan létesített telephelyére történő férőhelyszám-
átcsoportosítás vagy átmeneti és tartós ellátást nyújtó férőhelyek egymás közti 
átminősítése teszi szükségessé,  

d)  2012. évre vonatkozóan az igénylésben megjelölt időponttól, illetve ha a működési 
engedélyben ennél későbbi időpont szerepel, az abban megjelölt időponttól kezdődően 
azt a szolgáltatást, intézményt, ellátotti számot, férőhelyszámot, amelyre a helyi 
önkormányzat, illetve a társulás a normatív hozzájárulások és támogatások iránti igényét 
2011. év során a jogszabályoknak megfelelően benyújtotta.  



 
Előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásának ügyintézési határideje: 30 nap 
 

4. A fenntartó, az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
ülésen el kell fogadni a tanyagondnoki szolgáltatás beindítását. Az erre irányuló 
előterjesztést Felgyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében eljáró 
Polgármester úr terjeszti elő az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa elé. 
 

5. A tanyagondnoki szolgáltatás beindításáról hozott döntést követően az Alsó- Tisza-
menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által az alábbi döntések 
szükségesek:  
 

- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási megállapodása 
módosítása, melyben már szerepelnie kell a tanyagondnoki szolgáltatásra 
vonatkozó rendelkezéseknek, amely  
(az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási megállapodása 
módosítása csak a Társulást alkotó települések, Tömörkény, Felgyő, Csanytelek 
községek Képviselő- testülete hozzájárulásával valósulhat meg).  
 

- A tanyagondnoki szolgáltatást működtető intézmény Alapító okirata, melyben 
szerepelnie kell a tanyagondoki szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseknek 
(az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási megállapodása 
értelmében, alapfeladat módosítása esetén előzetes véleményezése szükséges 
Felgyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alapító okirat 
módosításához). 
 

- A tanyagondnoki szolgáltatás szakmai programjának előzetes elfogadása, 
feltétele a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság módszertani véleménye. 

 
6. A tanyagondnoki szolgáltatás működéséhez Csanytelek Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének szükséges módosítani a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
önkormányzati rendeletét.   
(A rendelet módosításához a Társulást alkotó települések, Tömörkény és Felgyő község 
képviselő-testülete hozzájárulása is szükséges.) 

 
 

7. Az Alapító okirat módosítása után szükséges a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
átvezetés, és törzskönyvi kivonat megkérése a Magyar Államkincstár Csongrád 
Megyei Igazgatóságától. 
 

Törzskönyvi igazolás kiadásának ügyintézési határideje: 30 nap. 
 
 

8. Szakmai program véleményezése Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
által. 

 
Szakmai program véleményezésének jogszabályi hátterének áttekintése: 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 14. § értelmében: a fenntartó a Szociális és 



Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére a szociális szolgáltatók, intézmények szakmai 
programjának jogszabály alapján, szakértőként végzett véleményezéséért szakértői díjat fizet, 
amelynek összege működési engedélyenként  

a)  szociális szolgáltató esetén 16 000 forint,  
b)  szociális intézmény esetén 24 000 forint,  
c)  szociális szolgáltató és szociális intézmény egy telephelyen történő működése 

esetén a b) pont szerinti összeg.  
 

Szakmai program véleményezésének ügyintézési határideje: 30 nap. 
 

9. Szolgáltatói nyilvántartás (működési engedély) kiadásának kérelmezése: 
 
Szolgáltatói nyilvántartás (működési engedély) kiadásnak jogszabályi áttekintése: 
A fenntartó a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézményekés hálózatok 
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 15. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján az engedélyes bejegyzése 
iránti kérelmet a miniszter által e célra rendszeresített, és a működést engedélyező szervek 
honlapján, továbbá a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus űrlapon 
nyújthatja be a Csongrád Megyei Kormányhivatal szociális és Gyámhivatala felé.  
Az engedélyes bejegyzése, az adatmódosítás és az engedélyes törlése iránti kérelem benyújtására 
szolgáló adatlap és elektronikus űrlap kötelező adattartalmát a Rendelet 4. melléklet határozza 
meg.  
 
A Rendelet 18. § (1) bekezdése alapján a fenntartó az engedélyes bejegyzése iránti eljárásban a 
kérelemhez az 5. melléklet szerinti iratokat csatolja, illetve mutatja be a működést engedélyező 
szervnek: 
 
1. A fenntartóval és a szolgáltatóval kapcsolatos iratok:  
Állami fenntartó esetén csatolni kell  
- a társulási szerződés másolatát, ha a fenntartó helyi önkormányzatok társulása,  
- a fenntartó és - ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik - a szolgáltató 

adószámát igazoló közokirat másolatát,  
- ha a szolgáltató költségvetési szerv - csatolni kell a szolgáltató alapító okiratának másolatát, 

valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történt bejegyzésről szóló határozat és annak 
mellékletének másolatát.  

2. A szolgáltatással kapcsolatos iratok:  
Ha e rendelet másként nem rendelkezik, valamennyi szolgáltatás esetén csatolni kell 
- az engedélyes - jogszabályban meghatározottak szerint elkészített - szakmai programját,  
- azon személyeknek, akikkel a jogszabályban előírt kötelező létszámfeltételeket teljesítik és 

más, jogszabály alapján szakképesítéshez, illetve tanfolyam elvégzéséhez kötött munkakört 
betöltő személyeknek a szakképesítését bizonyító okirat, illetve a tanfolyam elvégzését bizonyító 
okirat másolatát,  

- a fenntartónak vagy - ha az alkalmazottakat a szolgáltató foglalkoztatja - a szolgáltatónak és a 
kötelezően alkalmazandó személyeknek az egybehangzó nyilatkozatát, amelyben kijelentik, 
hogy az adott munkakörre előírt kötelező létszámfeltételek teljesítése érdekében közalkalmazotti 
jogviszonyt, munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítettek, vagy 
- az engedélyes bejegyzése esetén - legkésőbb az engedélyes működésének kezdő időpontjáig 
létesítenek  

- a biztosító  igazolását  arról,  hogy  a  szolgáltatás  körében  okozott  kár  megtérítésére 
felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkeznek, ha jogszabály a felelősségbiztosítási 
szerződés megkötését előírja,  



- a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal előzetes szakhatósági hozzájárulását, ha a 
fenntartó az engedélyest költségvetési támogatással kívánja működtetni, az Szoctv. vagy 
a Gyvt. a befogadást előírja, és a fenntartó az előzetes szakhatósági hozzájárulást beszerezte. Ha 
a fenntartó az előzetes szakhatósági hozzájárulást nem szerezte be, de az Szt. 58/A. § (2e) 
bekezdés b) pontja, illetve a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja szerinti feltételek fennállnak, 
csatolni kell a pályázat elnyerését igazoló dokumentumot.  

 
3. Falugondnoki, tanyagondnoki és támogató szolgáltatás esetén az előző pontban 

foglaltakon túl 
- be kell mutatni a szolgáltatáshoz alkalmazott vagy alkalmazni kívánt gépkocsivezető 

járművezetői engedélyét,  
-  be kell mutatni a szolgáltatáshoz használni kívánt gépjármű forgalmi engedélyét, és - ha az a 

használat jogcímét nem igazolja - a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat másolatát,  
- csatolni kell a biztosító igazolását arról, hogy a szolgáltatáshoz használni kívánt 
gépjárműre kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási és casco biztosítási szerződéssel 
rendelkeznek.  

 
Szolgáltatói nyilvántartás kiadásának ügyintézési határideje: 30 nap 
 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 

Indítványozom az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
Csanytelek, 2014. március 21. 
     Tisztelettel: 
         Forgó Henrik 
        a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 



 
…./2014. (III.....) Atmöt határozat 
 
Tárgy: Szakmai tájékoztató tanyagondnoki szolgálatról 
 

Határozati javaslat 
 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és a 
tanyagondnoki szolgáltatásról szóló szakmai tájékoztatót az előterjesztésben foglalt tartalommal 
változtatás nélkül elfogadja. 

 
Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik elnök 

Kató Pálné hivatalvezető 
Beszámolás határideje:  soros ülés 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) 
- Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyén) 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (Feladat-ellátó) (Helyben) 
- Irattár        

 
 
 


