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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 3. normatíva igénybevétel feltételei e)
pont
Módosítás jellege: módosítás

e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 500 000]4 000 000 forint/szolgálat
A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a tanyagondnoki
szolgáltatást a Szoctv. 60. §-a és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak
megfelelően tartja fenn.
A támogatás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.

Indokolás 

1. 

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



A  falu-  illetve  tanyagondnoki  szolgáltatás  olyan  szociális  intézmény,  amelynek  célja  az
aprófalvak és a külterületi lakott helyek szolgáltatás- és intézményhiányból eredő hátrányainak
csökkentése.  Egy-egy  ilyen  szolgálat  több  száz  ember  ellátását,  mindennapjainknak
megkönnyítését  segíti  elő,  így  szükséges  a  kellő  anyagi  megbecsülése.  A  falugondnokok
alapfeladatai – mint például az idősek gondozása, segítség az egészségügyi ellátások elérésében,
a gyerekek utaztatása, a bevásárlás, a gyógyszerkiváltás – mellett megjelentek a közösség- és
vidékfejlesztéshez  kapcsolódó  új  feladatkörök  is.  Azt  figyelembe  véve,  hogy  az  éves
normatívának  kell  fedeznie  a  falugondnok  bérét,  a  gépjármű  üzemeltetésének  költségeit,  a
falubuszok működtetését és az egyéb felmerülő kiadásokat is, máris látszik, hogy a támogatás
növelése indokolt. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatban a
szolgálat fajlagos összege 3.100.000 forintra növekedett. A 2019. évi központi költségvetésről
szóló törvényjavaslatban ismét csökkentették 2. 500.000 forintra, pedig a megfelelő működéshez
szükséges,  hogy  legalább  4.000.000  Ft/szolgálatra  növekedjen  a  támogatás.
Választókerületemben mintegy húsz településen működik falu- illetve tanyagondnoki szolgálat,
és ha jelenleg anyagi megbecsülést nem is kapnak a gondnokok, a helyi lakosok tiszteletéről
tanúskodik,  hogy  tavaly  két  településről  is  megkeresés  érkezett  irányomban,  melyben  a
megalázóan alacsony falu- és tanyagondnoki munkabérek megemelését kérték. Rigács település
59  lakója,  valamint  Zalagyömörő  98  lakója  fordult  hozzám  azt  kérve,  hogy  a  falu-  és
tanyagondnoki szolgálatok állami normatívája olyan mértékben növekedjen, amely alkalmas a
szolgáltatás megfelelő színvonalát biztosítani.

2


