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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 62/2013. (VI. 27.) 
határozatában arról döntött, hogy a helyi esélyegyenlőségi program közép- és 
hosszú távú célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a falugondnoki szolgálat 
bevezetését tervezi és kezdeményezi a nyilvántartásba vételét. 
A szolgáltatással az alábbi feladatok ellátását tervezzük: 

a) a közreműködés étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, közösségi és szociális 
információk szolgáltatásában; 

b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása (háziorvosi rendelésre, 
egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás, gyógyászati 
segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása); 

c) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása (óvodába, iskolába), illetve egyéb 
gyermekszállítás; 

d)  kiegészítő feladatként pedig, lakossági szolgáltatások ellátása (közösségi, 
művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése, valamint 
egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása, 
illetőleg más alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés). 

 
A képviselő-testület 107/2013. (X. 31.) határozata alapján, a falugondnoki szolgálat 
elindításához szükséges eszköz beszerzésére a Darányi Ignác Terv keretében 
működő Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) III. tengelyén 
belül a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 
fejlesztésére irányuló intézkedésre pályázatot kívántunk benyújtani. 
2013. november 8-án a Magyar Közlöny 185. számában megjelent az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető 
támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet). A Rendelet 2013. november 9-én lépett hatályba. Ennek 
értelmében alapszolgáltatások fejlesztésére támogatási kérelmet 2013. november 25-
én 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. december 13-án 18 óráig lehetett 
volna benyújtani, kizárólag elektronikus úton. A támogatási kérelem benyújtását 
követően hiánypótlásnak és a támogatási kérelem módosításának nem volt helye. 
Az Irányító Hatóság vezetője a pályázat benyújtását, forrás kimerülés miatt, 2013. 
november 25-én 18 órai hatállyal már fel is függesztette.  
A pályázatot hiánypótlás nélkül nem tudtuk volna a felfüggesztés időpontjáig 
benyújtani, mert annak kötelező melléklete, az újonnan induló falugondnoki 
szolgálat esetében, a Szociális és Gyámhivatal igazolásának a csatolása, a kérelem 
benyújtásáról. 
Információim szerint, hasonlóan az öt évvel ezelőtti pályázathoz, várhatóan jelentős 
lesz a feltételeknek meg nem felelően feltöltött pályázat, így annak újranyitása ismét 
várható, amikorra már egy jó pályázat benyújtásához szükséges minden melléklettel 
rendelkezünk és a lehetőséggel azonnal élni is fogunk.  



 3 

Sikeres pályázat esetén egy – a kiírási feltételeknek mindenben megfelelő – 
Volkswagen T5 Kombi RT 2.0 TDI BM/FG/71110454 típusú, 9 személyes 
mikrobusz beszerzését tervezzük. 
 
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 
hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) 
Korm. rendelet 4. mellékletének megfelelően kezdeményezzük a szolgáltatói 
nyilvántartásba vételt. 
Csatolni kell az Eplényi Falugondnoki Szolgálat szakmai programját (az 
előterjesztés 1. mellékletét), továbbá nyilatkozni kell, hogy a falugondnoki szolgálat 
ellátásához szükséges személyi feltételeket biztosítani fogjuk.  
A jogszabálynak megfelelő szakképesítést, illetve tanfolyam elvégzését a 
falugondnok számára előírjuk, és biztosítjuk számára a szükséges feltételeket. Vele 
legkésőbb az engedélyes működésének kezdő időpontjáig közalkalmazotti vagy 
munkaviszonyt létesítünk. 
A működés megkezdésének időpontjáig bemutatjuk a szolgáltatáshoz alkalmazott 
vagy alkalmazni kívánt gépkocsivezető járművezetői engedélyét, továbbá a 
szolgáltatáshoz használni kívánt gépjármű forgalmi engedélyét és csatoljuk a 
biztosító igazolását arról, hogy a szolgáltatáshoz használni kívánt gépjárműre 
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási és casco biztosítási szerződéssel 
rendelkezünk. 
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
 
Eplény, 2013. december 18. 
 
 

Fiskál János   
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2013.(…….) határozata 
 

az Eplényi Falugondnoki Szolgálat Szakmai programjának elfogadásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplényi 
Falugondnoki Szolgálat Szakmai programjának elfogadása” című napirend 
előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplényi Falugondnoki 
Szolgálat Szakmai programját az előterjesztés 1. melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
 

2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy – a 107/2013. (X. 31.) határozatában 
foglaltak szerint, a Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki gazdaság 
és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló 
intézkedésre benyújtandó sikeres pályázat esetén – az előírásoknak 
mindenben megfelelő, Volkswagen T5 Kombi RT 2.0 TDI 
BM/FG/71110454 típusú, 9 személyes mikrobusz beszerzésére 
haladéktalanul intézkedik. 
 

3. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2. pontban 
meghatározott eszköz beszerzését követően, a falugondnoki szolgálati 
tevékenység megkezdéséhez szükséges intézkedéseket haladéktalanul 
megtegye. 
 

4. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a falugondnoki szolgálat ellátásához 
szükséges személyi feltételeket biztosítja. A jogszabálynak megfelelő 
szakképesítést, illetve tanfolyam elvégzését a falugondnok számára előírja és 
biztosítja számára a szükséges feltételeket. A falugondnokkal, legkésőbb az 
engedélyes működésének kezdő időpontjáig, közalkalmazotti vagy 
munkaviszonyt létesít. 
 

5. A működés megkezdésének időpontjáig, a Szociális és Gyámhivatalnak, az 
önkormányzat bemutatja a szolgáltatáshoz alkalmazott vagy alkalmazni 
kívánt gépkocsivezető járművezetői engedélyét, továbbá a szolgáltatáshoz 
használni kívánt gépjármű forgalmi engedélyét és csatolja a biztosító 
igazolását arról, hogy a szolgáltatáshoz használni kívánt gépjárműre kötelező 
gépjármű-felelősségbiztosítási és casco biztosítási szerződéssel rendelkezik. 
 



 5 

6. A képviselő-testület – a 62/2013. (VI. 27.) és a 107/2013. (X. 31.) számú 
határozataiban foglaltakon felül – felhatalmazza a polgármester, hogy az 
Eplényi Falugondnoki Szolgálat nyilvántartásba vételéhez szükséges 
intézkedéseket, nyilatkozatokat a Szociális és Gyámhivatal felé megtegye. 

 
Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:    2. pontban: a támogatási határozat kézhezvételét követően azonnal 
  3-5. pontokban: a mikrobusz beszerzését követően azonnal 
  6. pontban: azonnal, illetve folyamatosan 
 

 
Eplény, 2013. december 18.  
 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 


