
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelete 

 
a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint 
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról 

szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § tekintetében a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, 
a 2. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. és 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket 
rendeli el: 
 
1. §  A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 
4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) bevezető része 
helyébe a következő bevezető rész lép: 

 „Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 32. § (3) és 45. § (1) 
bekezdésében és a 92. § (1) és (2) bekezdésében, a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a 2. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a 6. § tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a 10. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 48. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:” 
 

2. §  Az Ör. a következő 11/B. §-sal egészül ki:  
„11/B. § (1) Eplény Községi Önkormányzat egyszemélyes falugondnoki 
szolgálatot működtet. 
(2) Az Eplényi Falugondnoki Szolgálat közvetlen személyes szolgáltatást nyújtó 
alapfeladatának minősül 
a) a közreműködés 
aa) az étkeztetésben, 
ab) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában; 
b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így 
ba) a háziorvosi rendelésre szállítás, 
bb) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás 
biztosítása, 
c) az óvodáskorú gyermekek egyéb szállítása. 



(3) Az Eplényi Falugondnoki Szolgálat közvetlen személyes szolgáltatást nyújtó 
kiegészítő feladatának minősülő lakossági szolgáltatások a közösségi, 
művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése. 
(4) Az Eplényi Falugondnoki Szolgálat önkormányzati feladatok megoldását 
segítő, közvetett szolgáltatásai 
a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe, 
b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, 
c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása. 
(5) Az Eplényi Falugondnoki Szolgálat a zirci Szent Bernát Idősek Otthonából 
napi egyszeri étkezéshez – az igényeknek megfelelően, – szállítja az ebédet az 
Eplényi Napköziotthonos Óvoda óvodásai és a VKTT Egyesített Szociális 
Intézménytől étkeztetés szociális szolgáltatást igénybevevők részére.  
(6) A falugondnoki szolgáltatás iránti kérelmet, az ellátást igénylő vagy 
törvényes képviselője, a falugondnoknál vagy a polgármesternél terjesztheti elő, 
szóban vagy írásban. A településen belüli szolgáltatási igényt az igénybevételt 
megelőzően minimum 2 munkanappal, a településen kívüli szolgáltatási igényt 
pedig minimum 3 munkanappal előbb kell kérelmezni.” 

 
3. § (1) Ez a rendelet 2020. április 1-jén lép hatályba. 
 (2) Hatályát veszti az Ör. 5. §-a.  
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jegyző 

 

 

Záradék: 
A rendeletet 2020. február 25. napjával kihirdettem. 

 dr. Mohos Gábor 
 jegyző 

 


