
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGYŰLÉSE 

HATÁROZAT 

Szám: 128/2021. (XII. 16.) MÖK határozat 
Tárgy: A 2022. évben induló falu- és tanyagondnoki képzés szervezésének megvalósításáról 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése – figyelemmel a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (8) bekezdésében foglaltakra, amely 
szerint a falugondnoki, illetve tanyagondnoki képzés szervezését a szolgáltatás helye szerint 
illetékes megyei önkormányzat látja el – az alábbi határozatot hozza: 

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy az egyes szociális 
szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) 
ESzCsM rendelet 2/A. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a falu- és tanyagondnoki 
képzés 2022. évben a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat közös szervezésében, együttműködési megállapodás keretében 
valósuljon meg. Az együttműködés során a képzés szervezését és megvalósítását a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat teljeskörűen ellátja. 

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy 
a) az Együttműködési Megállapodással kapcsolatosan kikérje a Megyei 

Önkormányzatok Országos Szövetségének véleményét, 
b) a falu- és tanyagondnoki képzés szervezésével kapcsolatban a határozati javaslat 

mellékletét képező Együttműködési Megállapodás tervezet tartalmát a Bács-
Kiskun Megyei Közgyűlés elnökével egyeztesse és a szükséges módosításokat 
megtegye, 

c) a végleges megállapodást a Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletében 
aláírja. 

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a határozatban 
foglaltak végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Határidő: 1. pont tekintetében:  azonnal 
2. a)-c) pont tekintetében: folyamatos, legkésőbb 2022. március 1. 

 3. pont tekintetében: az előző pontokban foglaltak szerint 
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 
 

 

 Polgárdy Imre s.k. Dr. Imre László s.k. 
 megyei közgyűlés elnöke megyei jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 



1 

 

 128/2021. (XII.16.) MÖK határozat melléklete 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI  MEGÁLLAPODÁS 

 

 

amely létrejött egyrészről:  

 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat  

Székhely:    6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 

Azonosító szám (törzs-szám): 724308 

Adószám:           15724306-2-03 

Statisztikai számjel:   15724306-8411-321-03 

Számlavezető pénzintézet:  Magyar Államkincstár 

Bankszámlaszám:    10025004-00319157-00000000 

Képviseli:    Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke 

 

másrészről: 

 

Veszprém Megyei Önkormányzat 

Székhely:     8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 

Azonosító szám (törzs-szám): 734291 

Adószám:           15734295-1-19 

Statisztikai számjel:   15734295-8411-321-19 

Számlavezető pénzintézet:  Magyar Államkincstár 

Bankszámlaszám:    10048005-00319119-00000000 

Képviseli:    Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke 

 

együttesen Felek között az alulírott napon, az alábbiakban meghatározott feltételek mellett: 

 

1. Előzmények 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (8) bekezdése 

alapján 2021. január 1-től „A falugondnoki, illetve tanyagondnoki képzés szervezését a szolgáltatás 

helye szerint illetékes megyei önkormányzat látja el a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 

által jóváhagyott képzési program alapján”. 

Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 

18.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza a falu- és tanyagondnoki szolgálat 

vonatkozásában a falu- és tanyagondnoki képzés szabályait. A Rendelet 2/A. § (2) bekezdésében 

foglaltak alapján a megyei önkormányzat a „képzést maga végzi, vagy ezzel - képzési megállapodás 

keretében - olyan más intézményt is megbízhat, amely a 2. § (3) bekezdés a)-e) pontjában 

meghatározott feltételeknek megfelel. A döntés meghozatala előtt a megyei önkormányzat kikéri a 

Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének véleményét.” 

A Rendelet 2/A. § (3) bekezdése szerint „A megyei önkormányzat gondoskodik a képzés legalább 

évente egy alkalommal történő megtartásáról. Ha a képzés megtartásához nincs kellő számú 

jelentkező, a megyei önkormányzat más megyei önkormányzattal közösen is megszervezheti a 

képzést.” 

 

A falu- és tanyagondnoki képzés közös szervezésével kapcsolatos együttműködésük jogi kereteit 

Felek az alábbiak szerint állapítják meg: 
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2. Az együttműködés tárgya 

 

Felek jelen megállapodás alapján együttműködnek a 2022. évben induló falu- és tanyagondnoki 

képzések közös szervezéssel történő megvalósításában, a megállapodás 3. pontjában részletezett 

feltételekkel. 

 

A megállapodás részletesen meghatározza a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a Veszprém 

Megyei Önkormányzat együttműködésére vonatkozó szabályokat és a felelősség rendszerét. 

A megállapodás  

− a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 

− az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 

81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet, 

− a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, 

− a falu- és tanyagondnoki képzés Emberi Erőforrások Minisztériuma által jóváhagyott oktatási 

programja 

figyelembevételével készült. 

 

3. A Felek vállalásai 

 

3.1. Az együttműködés keretében a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat vállalja a 

következőket:  
 

a) Teljeskörűen ellátja a falu- és tanyagondnoki képzés szervezését és megvalósítását a 

Veszprém megye területéről jelentkező személyek tekintetében. 

b) A Veszprém Megyei Önkormányzat nevében és helyette eljárva képzési megállapodást köt a 

81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet 2. § (3) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott, és a 

jóváhagyott oktatási programban foglalt feltételeknek megfelelő intézménnyel. A Bács-

Kiskun Megyei Önkormányzat a döntés meghozatala előtt kikéri a Megyei Önkormányzatok 

Országos Szövetségének véleményét. 

c) A Veszprém Megyei Önkormányzat folyamatos tájékoztatása mellett a képzés szervezésével 

és megvalósításával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket megteszi.  

d) A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel és a Megyei Önkormányzatok Országos 

Szövetségével történő egyeztetést követően 2022. évre megállapított és az együttműködő 

önkormányzatok által kölcsönösen elfogadott képzési díj teljes összege a Bács-Kiskun 

Megyei Önkormányzatot illeti meg. 

e) Több képzés indítása esetén az egyik képzési helyszínt a jelentkezők létszámának 

figyelembevételével elsősorban Veszprém megyében jelöli ki. Abban az esetben, ha Veszprém 

megyéből nincs kellő számú jelentkező, a helyszínt lehetőség szerint a szomszédos – Fejér, 

illetve Komárom-Esztergom – megyék területén, másodlagosan Bács-Kiskun megyében jelöli 

ki. 

f) A képzés megvalósításának módjáról és tervezett kezdési időpontjáról legkésőbb az első 

képzési napot megelőző 15 nappal korábban tájékoztatja a Veszprém Megyei 

Önkormányzatot. 

g) A Veszprém megye területéről jelentkező személyek – Veszprém Megyei Önkormányzattal 

egyeztetett – végleges létszáma alapján az aktuális képzés megkezdését követően a képzési 

díjról díjbekérőt állít ki a Veszprém Megyei Önkormányzat számára. 

h) Gondoskodik a záróvizsga megszervezéséről, a 3 főből álló vizsgabizottság megyei 

önkormányzat által delegált tagjának felkéréséről. 

i) Kijelölt munkatárs útján biztosítja a kapcsolattartást és a Felek közötti egyeztetések hatékony 

lebonyolítását. 



3 

 

3.2. Az együttműködés keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat vállalja a következőket: 
 

a) A képzésre jelentkezők Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által megküldött 

adatait havonta összegyűjti és továbbítja a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részére. 

b) Az aktuális képzés vonatkozásában a Veszprém megye területéről jelentkező személyek 

végleges létszámáról legkésőbb az első képzési napot megelőző 5 nappal korábban 

tájékoztatja a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatot. 

c) Az aktuális képzés elindítását követően a képzési díj összegét a Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzat által kiállított díjbekérő alapján átutalja a Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzatnak. 

d) Kijelölt munkatárs útján biztosítja a kapcsolattartást és a Felek közötti egyeztetések hatékony 

lebonyolítását. 

 

3.3. Felek közös vállalásai: 

 

Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködési megállapodásban foglalt vállalások teljesítése 

érdekében az együttműködéshez kapcsolódó egyéb feladatokat kapcsolattartóik útján folyamatosan 

egyeztetik, és egymást kölcsönösen tájékoztatják a képzés szervezése és megvalósítása 

szempontjából jelentőséggel bíró kérdésekben. 

 

4. Kapcsolattartás 

 

4.1. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részéről kijelölt kapcsolattartó: 

 

Név: .............................................. 

Cím: ............................................... 

Tel: .............................................. 

E-mail cím: ............................................... 

 

4.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat részéről kijelölt kapcsolattartó: 

 

Név: .............................................. 

Cím: ............................................... 

Tel: .............................................. 

E-mail cím: ...............................................        

 

5. Az együttműködési megállapodás érvényessége 

 

5.1. Jelen együttműködési megállapodást a Felek a 2022. évben induló képzésekre kötik meg. 

 

6. Záró rendelkezések 

 

6.1. Az együttműködési megállapodásban rögzítettek megvalósítása során Felek kölcsönösen 

vállalják, hogy egymással szorosan együttműködnek, figyelembe veszik egymás jogos és méltányos 

érdekeit. 

 

6.2. Felek kötelesek betartani a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon 

kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendeletét, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit. 
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6.3. Felek kijelentik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. 

pont a) alpontja szerinti átlátható szervezetnek minősülnek. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 

kötelezettséget vállal arra, hogy átlátható szervezeti minőségében bekövetkezett változás esetén 

haladéktalanul tájékoztatja a Veszprém Megyei Önkormányzatot. A Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben nem átlátható szervezetnek minősül, a Veszprém 

Megyei Önkormányzat jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, attól elállni - és egyéb 

felmerült kárának megtérítését követelni -, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kártalanítása 

nélkül. 

 

6.4. Az együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései, valamint a megállapodást érintő egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az 

irányadóak. 

 

6.5. Az együttműködési megállapodás csak írásban, a felek közös megegyezésével módosítható. 

 

6.6. Jelen együttműködési megállapodást a Felek képviselői elolvasás és értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. Az együttműködési megállapodás 6 

eredeti példányban készült, melyből 3 aláírt példány a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatot, 3 pedig 

a Veszprém Megyei Önkormányzatot illeti. 

 

 

6.7. Az együttműködési megállapodás az utolsóként aláíró fél aláírásának napján lét életbe.  

 

6.8. A Feleknek mindent meg kell tenniük azért, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos bármely 

nézeteltérést vagy jogvitát békés tárgyalások útján rendezzenek. Megegyezés hiányában Felek kikötik 

a Veszprémi Járásbíróság kizárólagos illetékességét. 

 

 

 ................................................ ................................................ 

 Rideg László Polgárdy Imre 

 megyei közgyűlés elnöke megyei közgyűlés elnöke 

 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Veszprém Megyei Önkormányzat 

 Kecskemét, 2022. .................  Veszprém, 2022. ................ 

       

 

 

Ellenjegyezte: 

 

 ................................................ ................................................ 

 Dr. Bajmócyné dr. Balázs Tímea Dr. Imre László 

 megyei jegyző megyei jegyző 

 Kecskemét, 2022. .................  Veszprém, 2022. ................ 

 

 

 

Pénzügyileg ellenjegyezte: 

 

 ................................................ ................................................ 

 Bozóné Nemes Gizella Szász Jutka Emese 

 pénzügyi és gazdálkodási irodavezető gazdasági irodavezető 

 Kecskemét, 2022. .................  Veszprém, 2022. ................ 
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