
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. augusztus 26-ai soron kívüli ülésére 

 

Tárgy:  Tanyagondnoki szolgálat átszervezése 
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Ügyiratszám:       DFV/2748-1/2021. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc.tv.) 

meghatározza a szociális szolgáltatások ellátási formáit. 

 

A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. 

 

A Szoc. tv. 57.§ (1) bekezdése szerint a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás szociális 

alapszolgáltatásnak minősül.  

 

A Szoc. tv. 57.§ (2) bekezdése alapján a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást 

nyújt az ápolást, gondozást nyújtó intézmény. 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások, valamint a szakosított ellátás 

biztosítására intézményeket működtet. 

 

A szociális alapszolgáltatást a Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási 

Központ (a továbbiakban: DASZK) biztosítja. 

 

Az ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézmény a Napsugár Idősek Otthona. A Napsugár Idősek 

Otthonához tartozik a tanyagondnoki feladatellátás, mint szociális alapszolgáltatás. 

 

A Szoc. tv. szabályozására tekintettel indokolt lenne a szakosított ellátást biztosító intézményről 

„leválasztani” a szociális alapszolgáltatásnak minősülő tanyagondnoki szolgálatot és azt a szociális 

alapszolgáltatásokat biztosító DASZK-hoz „áthelyezni”. 

 

Az átszervezéshez szükséges az intézmények alapító okiratainak, szervezeti és működési 

szabályzatuknak, szakmai programjuknak módosítása. 

A fentiek elfogadását követően a tanyagondnoki szolgáltatásra működési engedélyt kell kérni a Tolna 

Megyei Kormányhivataltól, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba is be kell jegyezni a változást. 

 

Kérem az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és a határozati javaslat szerinti 

döntéshozatalt! 

 

Dunaföldvár, 2021. augusztus 19. 

 

 

Horváth Zsolt sk. 

    polgármester 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

  

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. egyetért azzal, hogy 2022. január 1. napjával a tanyagondnoki szolgálatot, mint szociális 

alapszolgáltatást Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 

(7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 14.) biztosítsa. 

 

2. felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és az intézményvezetőket a szükséges dokumentumok 

elkészítésére és a képviselő-testület elé terjesztésére. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

  dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

  Napsugár Idősek Otthona intézményvezetője 

  Jung Katalin intézményvezető 

Erről értesül: 

1. Napsugár Idősek Otthona 

2. Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 

3. Pénzügyi és Adó Iroda 

4. Polgármesteri és Jegyzői Iroda 


