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E l ő t e r j e s z t é s 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 2020. február 11. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy:              Kékkút Község Önkormányzata falugondnoki szolgálatának továbbképzési  

                         terve 

Előterjesztő:     Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Előkészítette:   Nagy Éva ügyintéző  

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/D. § (1) 

bekezdése szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális tevékenységet végző személy a 

külön jogszabályban meghatározottak szerint szakmai továbbképzésben vesz részt. 

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet (a továbbiakban rendelet) 2. § (1) bekezdése szerint a 

továbbképzési kötelezettség minősített továbbképzésen való részvétellel és a program szerinti 

feltételek teljesítésével teljesíthető. A továbbképzés továbbképzési időszakokban történik. A 

továbbképzési időszak tartama négy év. A továbbképzési időszak kezdete a személyes 

gondoskodást nyújtó személy munkába állásának, foglalkoztatása megkezdésének napja, 

egyéni vállalkozói tevékenységet végző személy esetén a tevékenység megkezdésének napja. 

Ha a képesítéshez kötött tevékenységet főállásban munkaviszonyban vagy közalkalmazotti 

jogviszonyban vagy nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végző személy a képesítési 

előírásnak megfelelő szakképesítést a munkába állását, foglalkoztatása megkezdését követően 

szerzi meg, továbbképzési időszakának kezdete a szakképesítés megszerzésének napja. 

A rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a továbbképzési kötelezettség teljesítésének mérése 

pontozással (a továbbiakban: továbbképzési pontérték) történik. 

A rendelet 3. § (2) bekezdése szerint a továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési 

időszak alatt felsőfokú végzettség esetén 80, egyéb szakképesítés esetén 60 pontot kell 

megszereznie. 

A rendelet 3. § (4) bekezdése alapján továbbképzési pontérték az (5) bekezdésben 

meghatározott, érvényes minősítéssel rendelkező minősített továbbképzési programokon 

történő részvétellel szerezhető. Ugyanazon minősített továbbképzési programon megszerzett 

továbbképzési pont az adott továbbképzési időszakban csak egyszer vehető figyelembe. 

A rendelet 3/A. § (2) bekezdése alapján a továbbképzési időszak kezdőnapján az 1/A. számú 

melléklet szerinti munkakört betöltő továbbképzésre kötelezettnek (a továbbiakban: 

munkakörhöz kötött továbbképzésre kötelezett) a továbbképzési kötelezettsége teljesítéséhez 

a 3. § (2), illetve (3) bekezdésében előírt továbbképzési pontok 

a) legalább 20%-át kötelező továbbképzés és 

b) legalább 40%-át a továbbképzési időszak kezdőnapján betöltött munkakörhöz kötött 

továbbképzés teljesítésével kell megszereznie. 

A rendelet 3/A § (3) bekezdése szerint a munkakörhöz kötött továbbképzésre kötelezett a 3. § 

(2), illetve (3) bekezdésében előírt továbbképzési pontoknak a (2) bekezdésben foglaltakon túl 

fennmaradó részét megszerezheti kötelező, bármely munkakörhöz kötött vagy választható 

továbbképzés teljesítésével. 

A rendelet 17/B. § (1) bekezdése szerint a rendelet szerint 2018. július 1-jén 

továbbképzésre kötelezett továbbképzési időszaka 2018. július 1-jén újrakezdődik. A 

2018. július 1-jén továbbképzésre kötelezett számára a 2018. június 30-án folyamatban lévő 

továbbképzési időszaka során szerzett továbbképzési pontjai, valamint a 2018. július 1-jén 

folyamatban lévő továbbképzése során szerzett továbbképzési pontjai választható 

továbbképzési pontokként beszámításra kerülnek a 2018. július 1-jén újrakezdődő 

továbbképzési időszakában. 



 

A rendelet 15. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetője (a 

továbbiakban: munkáltató) éves továbbképzési tervet köteles készíteni. 

(2) A továbbképzési terv tartalmazza 

a) a tárgyévben továbbképzésben részt vevők várható számát, munkakörük és a várható 

távolléti idő feltüntetésével, 

b) a továbbképzésben részt vevők helyettesítésére vonatkozó tervet, 

c) a továbbképzésre fordítható források megjelölését és felosztását, 

d) a továbbképzési kötelezettségüket teljesítők számát. 

(3) A munkáltató köteles az éves továbbképzési tervben szereplő munkavállaló számára a 

továbbképzésen való részvétel idejére munkaidő-kedvezményt biztosítani, erre az időre 

távolléti díjat fizetni, a továbbképzés részvételi díját viselni. 

 
A falugondnok jelenlegi továbbképzési időszaka: 2012. október 01-től 2018. szeptember 30-ig tartott  

A rendelet módosításával ez a képzési időszak 2018. július 1. napjával újrakezdődött és négy 

évig 2022. június 30-ig tart.   

A falugondnok alapfokú végzettséggel rendelkezik, így neki négy év alatt 60 pontot kell 

megszereznie. A 60 pontból 12 pontot kötelező továbbképzés, míg 24 pontot munkakörhöz 

kötött képzéssel kell megszereznie. Ezen túl a megszerzendő pontok fennmaradó részét a 

képzésre kötelezett megszerezheti kötelező, bármely munkakörhöz kötött vagy választható 

továbbképzés teljesítésével. 

2018. április 23-26-27-ig megtartott szakmai továbbképzésen a falugondok 30 pontot szerzett, 

mely a választható képzéshez számolható be, valamint 2019-ben egy továbbképzésen vett 

részt, melynek pontértéke 35 pont volt, mely a munkakörhöz kötött továbbképzések közé 

számolható el. A falugondok kötelező továbbképzésen még nem vett részt, ezzel a jelenlegi 

továbbképzési időszakban a továbbképzési kötelezettségét még nem teljesítette.  
 

Határozati javaslat: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…/2020. () HATÁROZATA 

 

A falugondnoki szolgálat 2020. évi továbbképzési terve jóváhagyásáról   

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselőtestülete a falugondnoki szolgálat 2020. évi továbbképzési 

tervét a javaslat ……. pontja szerint jóváhagyja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot tájékoztassa. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő:  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 

 

FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT 

 

KÉKKÚT 

 

2020. év 

 

 

A) javaslat: 

 

 

Továbbképzésen részt vevő:  1 fő  (Vasáros Csaba falugondnok) 

Várható távolléti idő:   3 munkanap 

Helyettesítés rendje:   a helyettesítésről a polgármester gondoskodik 

A továbbképzésre fordítható forrás: 40.000.-Ft 

Továbbképzési kötelezettségét teljesíti: várhatóan igen (a jelenlegi továbbképzési 

időszak 2018. július 1-2020. június 30-ig tart, mely időszak alatt 60 pontot kell 

megszereznie) 

 

 

 

B) javaslat: 

 

 

Továbbképzésen részt vevő:  0 fő  

Várható távolléti idő:   ------ 

Helyettesítés rendje:   ------ 

A továbbképzésre fordítható forrás: 0.-Ft 

Továbbképzési kötelezettségét teljesíti: nem (a jelenlegi továbbképzési időszak 2018. 

július 1-2020. június 30-ig tart, mely időszak alatt 60 pontot kell megszereznie) 

 

 

 

Kékkút, 2020. január 27.  

 

 

 
Kardosné Csaba Gyöngyi 

                polgármester 

 

 


