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ELŐTERJESZTÉS 
 

A tanyagondnoki szolgálat bevezetéséről  
 
 
Biatorbágyon az utóbbi években megnőtt a külterületen életvitelszerűen tartózkodók száma. 
Egyre több a kisgyermekes család vagy azok, akik anyagi gondokkal küzdenek.  
 
Az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság még a 2020. évi munkatervében a 
szerepeltette a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének kérésére a 
tanyagondnoki szolgálat kérdéseiről szóló napirendet, ami a járványhelyzet miatt nem került 
napirendre.  
 
Javaslatainak jogszabályi alapja:  

- A szociális igazgatásról és a szociális szolgáltatásokról szóló 1993. évi III. törvény 
60.§. (továbbiakban: Sztv.) 

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 39.§ (1)-(9) bek. 

- Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 

Sztv. 60. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a tanyagondnoki szolgáltatás legalább 
hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú - külön jogszabályban meghatározott - 
külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető.  
 
A tanyagondnoki szolgálat által ellátandó feladatok az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 39.§ 
szakasza szerint:   
 
A személyes alapszolgáltatáson belül alapellátási, kötelezően ellátandó feladatok: 

a) közreműködés az étkeztetésben, 
b) közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában, 
c) közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában, 
d) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése, 
e) a háziorvosi rendelésre szállítása 
f) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,  
g) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás 

biztosítása 
h) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek, szállítása,  
i) az óvodába, iskolába szállítás,  
j) egyéb gyermekszállítás  

 

A tanyagondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatásokon belüli 
kiegészítő feladatai: 



a) a közösségi művelődési, sport-, és szabadidős rendezvények szervezése, 
segítése, 

b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények 
továbbítása, 

c) közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben, 
d) egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés. 

 

Az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások: 
 

1. Ételszállítás önkormányzati intézményekbe 
2. a település ellátását, működését szolgáló anyag-, és árubeszerzés az 

önkormányzat és intézményei számára, 
3. önkormányzati, intézményi információk közvetítése a lakosság részére 

(írásos anyagok, szórólapok terjesztése – a helyi hirdetőtáblákon való 
elhelyezés, illetve a szórólapok házhoz juttatása). 

 
A jogszabályban rögzített közvetlen, illetve közvetett szolgáltatások közül a rendelet 
megalkotásakor kerülnek ki azok a feladatok, amiket a létrehozandó tanyagondnok el 
fog látni. 

A  tanyagondnoki szolgáltatás a fenntartó önkormányzat rendeletében részletesen 
meghatározott, a külterületi lakott helyek intézményhiányából és a közösségi közlekedés 
nehézségéből eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő 
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egye alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás 
biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése , 
valamint - az önkormányzat rendeletében meghatározott módon - közreműködhet az 
étkeztetés biztosításában. 

Egy településen vagy falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás működtethető. 
 
Első körben az Ürge hegyen lakók számára lenne elérhető a szolgáltatás.  
A Családsegítő Szolgálat 2020. évi adatai alapján ezen a területen élők egy ötöde tette ki az 
ügyfeleiket. 36 felnőtt és 17 gyerekkel áll kapcsolatban a Szolgálattal.   
 
A tanyagondoki szolgálat első körben az Ürgehegyen lakók számára lenne elérhető. Az 
Ürgehegy utcáiba összesen 359 fő van bejelentkezve, ami utcákra való bontásban a 
következő:    

Borbarátok útja 74 
Csabagyöngye 
út 

35 

Csap utca 1 
Hordó utca 4 
Járdovány utca 5 
Kadarka utca 32 
Lopó köz 5 
Mészáros dûlõ 5 
Oportó utca 45 
Rizling utca 7 
Szüretelõk útja 12 
Szürkebarát utca 14 



Ürgehegy 54 
Ürgehegy 62 
Vesszõ utca 4 
 
 
A tanyagondnoki szolgáltatás működtetéséhez Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény normatív támogatást biztosít, aminek 
fajlagos összege 4.572.000.- Ft /év/ szolgálat. 
 
Az önkormányzat a szolgáltatás bevezetésével, rászorultsági alapon biztosítani tudná a 
külterületeken élők iránti gondoskodást, ugyanakkor a szolgáltatással naponta figyelemmel 
kísérhetné a külterületen lévő eseményeket, információkat közvetíthetne, enyhíthetné a 
magára hagyottság érzését.  
 
Az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 39.§- a szerint alapfeladata lenne az óvodáskorú, 
iskoláskorú gyermekek intézményekbe való szállítása, közreműködés az étkeztetésben, házi 
segítségnyújtásban.   
 
 
Ahhoz, hogy az Önkormányzat dönteni tudjon arról, hogy bevezeti-e a tanyagondnoki 
szolgáltatást, fel kell mérnie annak szükségességét és költségét, mind a szolgálat 
kialakítására és annak fenntartására vonatkozóan (tanyagondnok foglalkoztatása, dologi 
kiadások, egyéb költségek). 
 
Tóth Attila anyagában kitért a finanszírozás kérdéseire is. Igy a normatív támogatásból egy 
középfokú szakember bére, járulékai és a gépkocsi fenntartása, szervizelése 
finanszírozható. A részletek a mellékelt tájékoztatóban olvashatók. 
 
Az intézményvezető írásban megküldte a szolgáltatás indokoltságát alátámasztó szakmai 
szempontjait, ami az előterjesztés mellékleteként olvasható.  
Amennyiben az Önkormányzat úgy dönt, hogy tanyagondnoki szolgálatot hoz létre, úgy az 
alábbi döntések megtételére van szükség:  
 

1. rendelet megalkotása a tanyagondnoki szolgálatról 
2. Biatorbágy Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának szükséges az alapító 

okirat, a működési engedély, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzat és a 
Szakmai Program módosítása.  

 
A rendelet elfogadása önkormányzati hatáskör, míg az Alapító Okirat módosítását a Magyar 
Államkincstárnál kell kezdeményezni és a működési engedély módosítása a Pest Megyei 
Kormányhivatal hatáskörébe tartozik.  
 
 
 
 
Biatorbágy, 2021. június 01.      

            Tarjáni István s.k. 
    polgármester 

 
 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

/2021.(VI.24.)határozata 

A tanyagondnoki szolgálat bevezetéséről 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy   
 
 

1. kerüljön bevezetésre a tanyagondnoki szolgálat a Biatorbágyi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat intézményi keretein belül.  
 

2. a szolgálat bevezetéséhez szükséges az Intézmény Alapító Okiratának, működési 
engedélyének, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a 
Szakmai Programjának a módosítása. 
 

3. A 2. pontban jelzett dokumentumok módosításáról szóló előterjesztés a következő 
Képviselő-testületi ülésen kerül napirendre. 

 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály  
 
 
                    Tarjáni István   
  
                     polgármester             
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Biatorbágy Ürge-hegy külterületen tanyagondnoki szolgáltatás bevezetése 

 

A szociális szakmai jogszabályokban (1993. évi III.tv. 60.§., 1/2000 (I.7.) SzCsM r. 39.§.) 
lehetőség van – központi finanszírozást élvező – ún. tanyagondnoki szolgáltatás bevezetésére, amely 
alkalmas a külterületen élők szociális és gyermekvédelmi ellátására, jelezve ezzel a település vezetés 
gondoskodó hozzáállását, ugyanakkor szabályozva a betelepülés volumenét, elősegítve az ott lakók 
összefogását, a tervszerűséget és a terület felügyeletét, rendezettségét. Ehhez a szolgáltatáshoz más 
is kapcsolható: pl. étkeztetés, házi segítségnyújtás, egyéb kiegészítő szolgáltatások, amik az 
alaptevékenységet nem zavarják. 

 
A. A terület vázlatos bemutatása: 

 
Biatorbágy külterületei közül az Ürge hegyen javasoljuk elsőként beindítani a szolgáltatást. 

Ennek rövid indoka: Már a város szociális térképe rámutatott arra, hogy a terület szegregációs 
veszélye magas. A belterületi szolgáltatásoktól (orvos, oktatás, kultúra, szociális ellátások) az itt lakók 
vannak a leg messzebb. A Családsegítő Szolgálat 2020-as adataiban a területen élők tették ki az 
ügyfelek egy ötödét: 36 felnőtt és 17 gyerekkel álltunk kapcsolatban. A területen lakcímmel 250 fő 
körüli személy rendelkezik, de az életvitelszerűen itt élők száma ennek kb. a duplája. A személyeknél 
az alacsony és rendszertelen jövedelmen kívül markánsan megjelenik a szenvedélybetegség (alkohol, 
drog) és az agresszív, antiszociális viselkedés is. A társadalmi folyamatokban és szabályokban való 
eligazodás, ügyintézési ismeretek alacsony szintje mellett megfigyelhető azért a praktikus, hétköznapi 
gyakorlatiasság a magatartásokban. Helyi szerveződés a lakosok között létezik, a spontán egymás 
kisegítése is gyakorlat (szállítás, szívességek). 

A lakosság mozgására jellemző folyamatok: Vidékről és uniós állampolgárok munka 
reményében ide költözők, belterületről kiköltözők, lecsúszott, elvált/agglegény férfiak, a természetet 
kedvelő, vagy kényszerűségből ittlakó idősek. A saját tulajdon mellett jellemző még a bérlemény, 
vagy a szívességi lakás, esetleg munkavégzés fejében nyújtott lakhatás. A pince- és szőlőtulajdonosok 
az itt lakóknak időszakos munkát, némelyiknek lakhatást is adnak. 

B. A szolgáltatás bevezetésének ütemterve: 
 

1. Önkormányzat elvi döntése a szolgáltatás létrehozásának szándékáról: a szolgáltatást a 
Családsegítő Szolgálathoz telepíti és elfogadja az ütemtervet. 

2. Alapítás előkészítése. 
a) A terület felmérése, lakosságszám alapján a körzethatárok megállapítása (400 fő 

lakos/körzet). 
b) Alapító okirat, SzMSz, Szakmai program módosítása (Családsegítő keretében a nyújtott 

szolgáltatás elemek, igénybevevők meghatározása, igénybevétel feltételrendszerének 
kidolgozása). 

c) Személyi feltétel biztosítása: a Családsegítő meglévő állományából. 
d) Tárgyi feltételek biztosítása: meglévő Szuzuki gépkocsi. 
e) Pénzügyi átcsoportosítás: a Családsegítő meglévő költségvetésében (személyi, tárgyi) 
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f) A helyi szociális rendelet módosításának előkészítése, amely szabályozza a szolgáltatást a 
Családsegítő szakmai egységeként. 

g) A folyamat során együttműködés a Megyei Kormányhivatal engedélyezésben illetékes 
szakemberével, az Önkormányzat Igazgatási Osztályával és Polgármesteri Kabinettel, a 
Családsegítővel. 

3. Képviselő-testületi döntés. A fentiekben előkészített dokumentumokról, folyamatokról.  
4. Működési engedély megkérése. 

a) A Megyei Kormányhivatal felé az Önkormányzat elektronikusan benyújtja a kérelmet. 
b) Állami normatíva megigénylése. 

5. A szolgáltatás tényleges megkezdése. 
a) A szolgáltatás meghirdetése. 
b) A szolgáltatásnyújtás megkezdése. 
c) Alkalmazott képzésre irányítása. 
d) A szolgáltatás működésének ellenőrzése, eredményességi vizsgálat. 

 
C. Finanszírozás 

 
a) A szolgáltatás állami normatív finanszírozása az idén 4,572millió forint/év/szolgálat. Ebből az 

összegből egy középfokú szakképzett szakember bére, járulékai és a gépkocsi fenntartása, 
szervizelése kihozható. A központi finanszírozásra az EMMI befogadás nyitott. Időarányos 
összeg lehívható. 

b) Az alkalmazott szakember bére középfokú végzettséggel idén éves szinten szochoval együtt: 
3,8mill.Ft. A gépjármű karbantartása, és üzemeltetése, a tevékenység dologi kiadásai (pl. 
mobiltelefon, tisztítószerek, gépjármű belső tisztítása): cca.700eFt. A kalkuláció alapját a 
jelen gyakorlatunk és tapasztalatunk mentén az étkeztetés területéről vettük. 

c) Tanyagondnoki képzés - amit a beindulás első évében be kell fejezni - egyszeri költsége 
200eFt+10eFtutazás.  

d) Az év utolsó negyedévében szükséges pénzügyi forrás a Családsegítő költségvetésében 
biztosítható, rendelkezésre áll. 

 

Biatorbágy, 2021. 06. 02. 

Tóth Attila s.k. 
intézményvezető 

 
 

Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
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