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ELŐTERJESZTÉS  

Sávoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. november 24-i soron következő nyilvános ülésére 

a falugondoki szolgálat 2022-2025. évekre szóló továbbképzési tervéről  

 

 

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 külön 

jogszabály a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális 

szakvizsgáról szóló 9/2000.(VII. 4.) SZCSM rendelet, amely alapján a falugondnok 

továbbképzési kötelezettségét négyéves továbbképzési időszak alatt kell, hogy teljesítse, ami 

azt jelenti, hogy ezen időtartam alatt minősített továbbképzésen való részvétellel 60 pontot kell 

megszereznie.  

A továbbképzési terv tartalmát az SzCsM rendelet 15.§-a is szabályozza a jogszabály, az 

alábbiak szerint:  

„(1) 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.”  

Az SzCsM rendelet szerint a kötelező továbbképzés a teljes ágazat tekintetében szükséges, 

lényeges és általános alapkompetenciák megszerzésére irányul, összességében a teljes 

pontszerzési kötelezettség 20%-át ebben a formában kell megszerezni a dolgozóknak, akik a 

9/2000.(VIII. 4.) SZCSM rendelet alapján továbbképzésre kötelezettek. 

A képzések szakmai e-learning formájában – azaz online módon - végezhetők el, melyek értéke 

egységesen 6 kreditpont. A tananyag egységes keretrendszerbe foglalva hozzáférhető a tanuló 

számára. Nagy előnye az önálló időbeosztás a tanulási folyamat során, illetve nem igényli a 

képzőhelyre való utazással, ott tartózkodással kapcsolatos kötelezettségeket.  

 



A 9/2000.(VIII. 4.) SZCSM rendelet szerint középfokú végzettség esetén 60 kreditpont, 

szükséges a pontgyűjtési kötelezettség teljesítéséhez. 

Tekintettel arra, hogy Gáspár Ferenc falugondnok a tanúsítványát 2021. decemberében szerezte 

meg, képzési kötelezettsége a 2022-es évtől indul és 2025 december 31-ig kell teljesítenie, 

kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a továbbképzési tervet! 

 

Határozati javaslat 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a sávolyi falugondnoki 

szolgálat 2022. évi továbbképzési tervéről szóló előterjesztést, melyet az előterjesztés 

melléklete szerint jóváhagy. 

 

Felelős: Schuller Tibor, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Sávoly, 2022. november 14. 

 

                                                                                                              Schuller Tibor 

                                                                                                               polgármester 

  



TOVÁBBKÉPZÉSI TERV FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT 

SÁVOLY 2022. ÉV 

 

 

Továbbképzésben részt vevő: 1 fő (Gáspár Ferenc, falugondnok)  

Várható távolléti idő: meghirdetett képzés esetén - 3 munkanap  

Helyettesítés rendje: a helyettesítésről a polgármester gondoskodik  

A továbbképzésre fordítható forrás: tárgyévi költségvetési rendeletben tervezve  

Továbbképzési kötelezettségét teljesíti: várhatóan igen  

(a jelenlegi továbbképzési időszak - tekintettel résztvevő 2021. decemberében szerzett 

falugondnoki szakképzettségére - 2022.01.01- 2025.12.31-ig tart, mely időszakban 60 

pontot kell megszereznie) 

 

A továbbképzési rendszer elemei:  

Kötelező –minimum 20%, 

munkakörhöz kötött –minimum 40%, 

választható –minimum 40%  

(Az első 2 évben: kötelező és munkakörhöz kötelező képzések, a második 2 évben a 

választható képzések megvalósítása tervezett) 

 

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 

9/2000. (VIII.4.) SzCSM rendelet alapján Sávoly Község Önkormányzata, mint munkáltató az 

éves továbbképzési tervben szereplő munkavállaló számára a továbbképzésen való részvétel 

idejére munkaidő-kedvezményt biztosít, erre az időre távolléti díjat fizet, a továbbképzés 

részvételi díját viseli. 

 

 

Záradék: 

A sávolyi Falugondnoki Szolgálat 2022. évi továbbképzési tervét Sávoly Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete  a …../2022. (XI.24.). számú határozatával jóváhagyta. 

 

 

 

                            Schuller Tibor  

         polgármester 

 

 

 


