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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplényi Falugondnoki Szolgálat 
szakmai programjáról, a falugondnoki szolgálat bevezetéséről a 17/2020. (II. 24.) 
határozatával döntött. 
A falugondnoki szolgálat szakmai programja, a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 
7.) SzCsM rendeletben meghatározott tartalmi elemeket foglalja magába, és a 
falugondnoki szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokkal, továbbá a települési 
támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2021. (V. 26.) 
önkormányzati rendelet 13. §-ával összhangban, határozza meg a részletes 
szabályokat. 
 
Az Eplényi Falugondnoki Szolgálatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE/56/00235-
8/2020. számon jegyezte be, vette nyilvántartásba, 2020. április 1. napjától. 
 
Az önkormányzat a falugondnoki feladatok ellátásához, a tulajdonában lévő, VW 
Transporter Kombi HT 2.0 TDI típusú, RZC898 forgalmi rendszámú, gépjárművet 
biztosítja. 
 
A falugondnoki szolgálatot Tarné Jámbor Anita falugondnok látja el, 
közalkalmazottként, aki 2021. szeptember 23-án megszerezte a Falu- és 
tanyagondnoki képzettséget. A tanúsítványt a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai 
Intézet EPF-059 számon jegyezte be. 
 
A falugondnok 2021. évi beszámolóját a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza. 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására.  
 
 
Eplény, 2022. március 23. 

 
 
 

 Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2022. (III. 30.) határozata 

 
a falugondnoki szolgálat 2021. évi tapasztalatairól 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a 
falugondnoki szolgálat 2021. évi tapasztalatairól” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplényi Falugondnoki Szolgálat 
2021. évi tapasztalatairól szóló beszámolót, a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal, elfogadja.  
 

 
Eplény, 2022. március 30. 
 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Dancs Judit s.k. 
polgármester  jegyző 

 
  



1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022. 
(III. 30.) határozatához 
 

Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2021. évi tapasztalatairól 
 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 1/2000.  SzCsM rendelet alapján működtetett falugondnoki szolgálat szakmai 
programja szerint beszámolok a szolgálat eddigi működéséről. 
 
Az Eplényi Falugondoki Szolgálat 2020. április 1-én kezdte meg a működését. A szolgáltatás 
legnagyobb részét a közreműködés az étkeztetésben való részvétel teszi ki, amely naponta 
viszonylag kötött időintervallumban (11-12,30 óra között) történik. Az igénybevevők 
részére a zirci Szent Bernát Idősek Otthonából szállítjuk a meleg ebédet, ugyaninnen 
hozzuk az óvodásoknak a normál étkezéshez a meleg ebédet is. 
Az óvoda részére a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézetből szállítjuk a napi háromszori 
diétás ételt is. 
A 2020-as évben, naponta és átlagosan, 22 felnőtt és 10 óvodás gyermek vette igénybe 
ezt a szolgáltatást.  
A 2021-es évben év elején 19 felnőtt és 12 gyermek, majd később 16 felnőtt és 15 gyermek 
részére biztosítottuk az ételszállítást.  
A nyugdíjasok mellett, korlátozottan, néhány vendégétkezőnek is szállítunk ebédet. 
Az ételszállítást szombaton és a munkaszüneti napokon – a vasárnap, valamint a Karácsony 
és az Újév kivételével – is biztosítjuk. Ezeken a napokon a falugondnokot helyettesítő 
polgármester szállítja az ebédet. 
 
Az étkezésben való közreműködés mellett fontos megemlíteni, hogy – főleg a pandémia 
idején – szükség volt élelmiszerek beszerzésére és házhozszállítására is, főként időskorú 
vagy beteg igénylők részére. A gyógyszerek beszerezésében is segítséget nyújtottunk, sőt 
van, aki azóta is folyamatosan igényli ezt a szolgáltatást. 
  
Néhány alkalommal beteget is szállítottam orvosi vizsgálatra. 
 
A falugondnoki gépjármű 2020-ban 6434 km-t, 2021-ben pedig 6878 km-t futott. 
 
A feladatok közé tartozik még a kapcsolattartás az ellátottakkal, az étkezési díjak 
beszedése, a lakosság tájékozottságának elősegítése.  
 
A 2021-es évben végeztem el a falugondnoki alaptanfolyamot is, melyre június 28. és 
szeptember 23. között került sor. 
A falugondnoki munka része a könyvtár és az IKSZT szolgáltatásainak biztosítása is. Ezekről 
a feladatokról már korábban beszámoltam. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a beszámolóm elfogadására. 
 
Eplény, 2022. március 21. 
     Tisztelettel:  Tarné Jámbor Anita falugondnok s.k. 


