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Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 17.) önkormányzati 
rendelete 

a tanyagondnoki szolgálatról szóló 13/2020. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A tanyagondnoki szolgálatról szóló 13/2020 (IX.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 13/2020. 
(IX.11.) önkormányzati rendelethez. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
 

Juhász Gyula sk.        dr. Balogh László sk.  
 polgármester                       jegyző  

    
 
 
 
     

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. szeptember 17. 
        dr. Balogh László sk.  

                                jegyző 
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1. melléklet 

1. A tanyagondnoki szolgálatról szóló 13/2020 (IX.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 13/2020. 
(IX.11.) önkormányzati rendelethez. melléklet VII. része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„VII. rész  

Egyéb – a tanyagondnoki szolgáltatás fenntartásával kapcsolatos – előírások 

Személyi feltételek 

Az önkormányzat a tanyagondnoki szolgálat ellátásához megfelelő kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező 
1 fő közalkalmazottat alkalmaz. 

A közalkalmazott munkaköre: tanyagondnok, az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester. 

A tanyagondnok köteles elvégezni a fenntartó által finanszírozott, munkakör betöltéséhez szükséges 
tanyagondnoki alapképzést. 

A tanyagondnoki szolgáltatást végző köteles a munkáltató által támogatott kötelező továbbképzéseken 
részt venni. 

A tanyagondnoki szolgáltatást végző számára lehetőséget kell biztosítani – a feladatellátáshoz szükséges 
– közösségi összejöveteleken való részvételre, a szakmai szervezetekkel és más intézményekkel történő 
kapcsolattartásra (megyei vagy regionális tanyagondnoki egyesületek). 

A tanyagondnoki szolgáltatást végző köteles a szociális szolgáltatást végző munkatársakra vonatkozó 
etikai szabályokat betartani. 

A tanyagondnoki szolgáltatást végző köteles minden munkanapon, illetve a munkaidőn túli munkába 
rendelés esetén az előírt időben munkára jelentkezni munkavégzésre alkalmas állapotban. 

A tanyagondnok esetleges egészségügyi, fiziológiai állapotváltozását köteles munkáltatójának mielőbb 
jelenteni, hogy helyettesítése megoldható legyen. Ez különösen vonatkozik a gépjárművezetés alóli 
felmentésre, amennyiben esetleg más feladatok ellátásában az említett problémák miatt nem akadályozott. 

Helyettesítés 

A fenntartó a tanyagondnok távolléte esetén is köteles a szolgáltatás feladatait ellátni. A helyettesítést 
Felsőlajos Község Polgármestere eseti megbízással történő feladat ellátással biztosítja. 

Tárgyi feltételek 

A feladat elvégzéséhez szükséges gépjárművet zárt helyen kell tárolni. A tanyagondnoki szolgáltatást 
végző köteles a gépjárművet használat után minden nap ezen a helyen leállítani. A tanyagondnoki 
szolgáltatást végző köteles a gépkocsit rendben, tisztán tartani, a szervizigényt figyelemmel kísérni (km-
óraállás), menetlevelet vezetni. 

A tanyagondnok jogosult a szolgáltatással kapcsolatos iratokba betekinteni és a tanyagondnoki gépjármű 
mellett a feladatellátásához szükséges egyéb, a szolgáltatást fenntartó rendelkezésére álló eszközöket is 
használni (számítógép, internet, telefon stb). 

A tanyagondnok tevékenységének, a szolgáltatások igénybevételének dokumentálására a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételekről szóló 1/2000. 
(I.07.) SzCsM rendelet 39. § (4) bekezdése alapján a Szociális Ágazati Portálon közzétett 
tevékenységnaplót vezet. A tevékenységnapló 9. oszlopát, azaz a szolgáltatást igénybe vevők aláírását 
nem kell vezetni.” 


