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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 42/2021. (VIII.26) KT 

határozattal döntött arról, hogy a 2022. január 1. napjától a tanyagondnoki szolgáltatást, mint 

szociális alapszolgáltatást a Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és 

Alapszolgáltatási Központ (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 14.) biztosítja. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatiról és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 39.§ (4) bekezdés szerint a falugondnok 

tevékenységét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott, a Szociális 

Ágazati Portálon közzétett tevékenységnaplóban kell dokumentálni. A szolgáltatáshoz használt 

gépjármű menetlevelén fel kell tüntetni, hogy a gépjárművet a falugondnoki szolgáltatás 

ellátásához veszik igénybe. 

Az SzCsM rendelet 39.§ (9) bekezdése értelmében a falugondnoki szolgáltatásra vonatkozó 

szabályokat a tanyagondnoki szolgáltatás esetén is alkalmazni kell. 

 

Erre tekintettel a tanyagondnoki szolgálat is köteles a tevékenységét a szociál- és 

nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett 

tevékenységnaplóban  dokumentálni. 

 

A tevékenységnapló tartalmi elemei: a szolgáltatás kezdő és befejező időpontja, szolgáltatással 

összefüggésben megtett kilométer, szolgáltatást végző neve (ha nem azonos a falu- vagy 

tanyagondnok személyével), a szolgáltatás időtartama, a tevékenység, a szolgáltatást 

igénybevevők száma, a szolgáltatást igénybevevők neve, szolgáltatást igénybe vevők 

aláírása, a szolgáltatást végző aláírása, valamint a fenntartó teljesítését igazolni jogosult 

megbízottjának, meghatalmazottjának aláírása. 

 
A Szociális Ágazati Portálon közzétett tevékenységnapló tartalmazza, hogy „a szolgáltatást 

igénybevevők aláírása” megnevezésű oszlop vezetése a fenntartó döntése alapján mellőzhető. 

 

A Képviselő-testület a Napsugár Idősek Otthona keretében működő tanyagondnoki szolgálat 

részére a 119/2012.(V.22.) KT. határozattal az SzCsM rendelet szerinti tevékenységnapló 

„szolgáltatást igénybevevők aláírása” oszlop vezetésének mellőzését engedélyezte. 

 

Az adminisztráció csökkentése érdekében szükséges, hogy 2022. január 1-jével Dunaföldvár 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ keretében működő 



tanyagondnoki szolgálat vonatkozásában is legyen fenntartói döntés „a szolgáltatást 

igénybevevők aláírása” megnevezésű oszlop mellőzésével kapcsolatban. 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és határozati javaslat szerinti döntéshozatalt! 

 

Dunaföldvár, 2021. december 3. 

     

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2022. január 1-

jétől 

1. a Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 

keretében működő tanyagondnoki szolgálat vonatkozásában engedélyezi a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatiról és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 39.§ (4) bekezdés szerinti és a 

Szociális Ágazati Portálon közzétett tevékenységnaplóban „szolgáltatást igénybevevők 

aláírása” oszlop vezetésének mellőzését. 

2. 2022. január 1. napjától Jung Katalin intézményvezetőt bízza meg a tanyagondnoki 

szolgálat napi teljesítés igazolásával és ez által az 1. pontban meghatározott 

tevékenységnapló aláírásával.  

3. 2022. január 1. napjával a 119/2012.(V.22.) KT. határozatot hatályon kívüli helyezi. 

 

Határidő:  2022. január 1-jétől folyamatos 

Felelős:  Horváth Zsolt - polgármester 

  Jung Katalin intézményvezető 

  Tanyagondnok 

Erről értesül: 

1. Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 

2. Napsugár Idősek Otthona 

3. Köznevelési- és közművelődési ügyintéző 

 

 


