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A Tanyagondnoki Szolgálat 2009.01.01. napjától az Önkormányzat önálló szakfeladatán működik – 5
fő tanyagondnokkal.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/D. § szabályozza a
személyes gondoskodást végző személyek továbbképzésére vonatkozó törvényi előírásokat. A
továbbképzésre vonatkozó részletes szabályokat, a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet (továbbiakban:
rendelet) tartalmazza.
A munkáltató a rendelet 15. §-a szerint köteles továbbképzési tervet készíteni, melynek célja, hogy a
továbbképzési ciklus végére minden dolgozó teljesítse a továbbképzési kötelezettségét. Minden
szakképzett dolgozó számára kötelező teljesíteni a továbbképzésre vonatkozó kötelezettségét, a
munkáltatóval történt egyeztetés alapján részt venni az akkreditált továbbképzéseken.
A továbbképzési időszak tanyagondnokonként 5 év.
A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt 60 továbbképzési pontot kell
megszerezni.
Továbbképzési pontok az akkreditált szociális továbbképzési programokon való részvétellel
szerezhetők. Ilyen programok az alábbiak: tanfolyam jelölése (T), szakmai személyiségfejlesztés
jelölése (S), szakmai tanácskozás jelölése (K), hazai vagy külföldi tanulmányút jelölése (U), szakmai
műhely jelölése (M).
A kötelezettség csak abban az esetben teljesített, ha az elvégzett továbbképzések között legalább egy
továbbképzés céljából szervezett tanfolyam is szerepel. A továbbképzéseken való részvétel a
továbbképzési és szakvizsga normatíva alapján biztosított.
Minden évben az aktuális induló képzéseket január illetve február hónapban teszik közzé. Ezekből
lehet aktualizálni a tanyagondnokok részére adott évben igénybe vehető képzést, szakmai műhelyt
stb. A közzétett képzések tartalmazzák majd az elérhető kredit pontokat és a várható költségeket.
Mindezek figyelembe vételével a Tanyagondnokok Továbbképzési és pénzügyi terve csak egy átfogó,
5 éves intervallumra vonatkozó általános igényt rögzít, amelyet a tanyagondnokok részére teljesíteni
kell. Az adott évre lebontva minden év elején a Továbbképzési és Pénzügyi terv pontosításra kerül, a
meghirdetett képzések (kredit pontok, és képzési költségek) függvényében.
A Pénzügyi Tervben felmerülő költségeket minden évben a Képviselő-testület által elfogadott
költségvetési rendelet, illetve annak módosításai alapján rögzített normatívák, illetve egyéb források
fedezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és annak mellékleteit vitassa meg, és az
alábbi határozatot hozza meg:
___/2009. (XII.16.) KT határozat
Tárgy: Tanyagondnoki Szolgálat képzési és pénzügyi tervének elfogadása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1) A Képviselő-testület a határozat melléklete szerint e l f o g a d j a a Tanyagondnoki Szolgálat
képzési és pénzügyi tervét 2010. január 1. – 2014. december 31-ig terjedő időszakra
vonatkozóan.

2) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert, hogy minden évben a
továbbképzési programok megjelenése után, kerüljön aktualizálásra az elvégzendő
szakmai képzés tanyagondnokonként az adott évben.
Határidő: 2010. január 01. illetve folyamatosan 2014. december 31-ig.
Felelős: Petró Ferenc polgármester

A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.
Határozatról értesülnek:
1.) Petró Ferenc polgármester és általa a tanyagondnokok
2.) Dr. Karsai Éva jegyző általa az osztályvezető
3.) Irattár
Ásotthalom 2009. december
Petró Ferenc
polgármester

