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Tisztelt falugondnoki/tanyagondnoki szolgálatot fenntartó Önkormányzatok, Szervezetek! 

 

A Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete, mint szakmai szervezet, tájékoztatással szolgál 

a Magyar Falu Program keretében a falu és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi 

többlettámogatásának – 1.150.000 Ft - felhasználásáról és elszámolásáról, a Magyar 

Államkincstár szakmai véleménye és az érvényben lévő jogszabályok alapján.  

A felhasználás kérdéskörében nagy hangsúlyt fektettünk a falu és tanyagondnokok 

1. Munkabér támogatására 

2. Egyszeri bér támogatásra (jutalom) 

3. Munkaruha juttatására 

A fentiek – munkabér, jutalom, munkaruha - megvalósítására a következő ajánlással kívánjuk 

a falu és tanyagondnok érdekeit képviselni 

A Magyar Államkincstár szakmai véleménye: 

A falu és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatásáról szóló 1294/2019.(V.27.) 

Korm. határozat szerinti támogatás a Támogatói Okirat 12. pontjában foglaltak szerint 

használható fel. 

„ A támogatás felhasználása kincstári felülvizsgálatánál Igazgatóságunk a fentiekben leírt 

szabályok betartását fogja vizsgálni.” 

Az 1. és a 2. pont szerinti kérdéskörben – munkabér, jutalom – a támogatás felhasználható 

személyi juttatások és kapcsolódó járulékok megfizetésére is, a helyi szabályozások 

figyelembe vételével. 

A 3. pont szerinti kérdéskörben az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben foglaltak szerint kell 

eljárni, melynek 6.§(11) kimondja a munkaruha juttatás kötelezettségét. 

 

 

Hatályos, érvényben lévő jogszabályok alapján: 

 

1992.évi. XXXIII. törvény a közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszere fejezetben  

következők szerint rendelkezik 

„67. § (1) A közalkalmazott a fizetési fokozata alapján járó illetményén felül 

illetménykiegészítésben részesülhet. 
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(2)311 A kollektív szerződés, ennek rendelkezése hiányában a munkáltató határozza meg, 

hogy a munkáltató a gazdálkodás eredményének mely hányadát és milyen feltételek szerint 

fordítja illetménykiegészítésre. 

(3) A munkáltató, ha az elért teljesítménytől függően térítésben részesül, annak meghatározott 

hányadát illetménykiegészítésre fordíthatja jogszabályban, vagy ennek hiányában kollektív 

szerződésben foglaltak szerint. Ebben az esetben a közalkalmazottal külön megállapodásban 

kell meghatározni a részére járó illetménykiegészítés feltételeit és mértékét.” 

 

2019. évi LXXI. törvény 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről1 

2. melléklet a 2019. évi LXXI. törvényhez 

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS 

GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 

2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 

e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 250 000 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. 

 

Amint a szakmai ajánlásból kitűnik, lehetőség van a falu és tanyagondnokok számára a 

jelenlegi béren felüli illetménykiegészítésre, tekintettel arra, hogy a közalkalmazotti bértábla  

nem módosult a többlettámogatás függvényében. A 2020.évi költségvetési törvényben 

meghatározott normatíva szintén lehetővé teszi a munkabérek hosszú távra való rendezését. 

Kérjük a szakmai ajánlásunk érdemi átgondolását, a szolgáltatást végző kollegák 

munkájának nemcsak erkölcsi, de anyagi elismerésében való realizálását is. 

Ezt megerősítenénk Gyopáros Alpár, a Miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért 

felelős kormánybiztosa szándékával is: „A Magyar Falu Programmal kapcsolatos 

országjárásban több ezer települési polgármesterrel, jegyzőkkel és a szakértőkkel konzultáltak, 

és egyöntetű vélemény volt, hogy van igény a többletforrásra, amely elegendő lesz a 

szolgálatok működtetéséhez és ahhoz, hogy tisztességes bért kapjanak a falugondnokok. 

Bogdása, 2019. augusztus 30. 

                                                                  Tisztelettel:                            

                                                                                                             Samu János 

                                                                                                                  elnök 
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