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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

 

 
Szám: EPL/23-4/2020. 
 

 
 
 
 

Tájékoztatás 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete számára 

Tárgy: Az Eplényi Falugondnoki Szolgálat Szakmai programjának módosítása 
 
 
Előadó: Fiskál János polgármester 

Tájékoztatás tartalma: határozati javaslat 

 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
döntést a polgármester hozhatja meg. 
 
 
Az előkészítésében részt vett:  

Angyal Éva irodavezető 
Lehoczki Monika szociális és egészségügy referens 

 
          
Törvényességi felülvizsgálatát végezte: 
 

 
                                                                   Tárnoki Renáta Sára 

képviselő-testületi és társulási referens 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A képviselő-testület 17/2020. (II. 24.) határozatával döntött az Eplényi Falugondnoki 
Szolgálat szakmai programjáról, a falugondnoki szolgálat bevezetéséről. 
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a falugondnoki szolgálat 
bevezetéséhez a működési engedélyt beszerezze, és a szükséges intézkedéseket – 
mind a tárgyi, mind pedig a személyi feltételek tekintetében, – megtegye. 
A működési engedély kérelmet, 2020. március 10-én, – a falugondnoki gépjármű 
forgalomba helyezését követően, – benyújtottuk Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámügyi Osztályához (a továbbiakban: hatóság).  
A hatóság, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a falugondnoki szakmai programot 
megküldte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz szakértői 
véleményezésre. 
A tájékoztatáshoz 1. mellékletként csatolt szakértői véleményben foglalt észrevételek 
figyelembevételével, és a hatósággal történt előzetes egyeztetés alapján, 
kiegészítettük a falugondnoki szakmai programot. 
Mivel a szakértői vélemény többnyire általánosságokban megfogalmazott 
észrevételeket, és olyan hivatkozásokat is tartalmazott, amelyek a fenti határozattal 
elfogadott szakmai programban nem is szerepelnek, vagy nem igazak rá, mint például, 
hogy a „Szakmai rendelet – sic. 1/2000. (I. 07.) SZCSM rendelet – 5/A. § (1) bekezdése 
által előírt tartalmat nem tükrözi”, ezért a szakértővel is egyeztettem. 
Elmondta, és egyben elnézést is kért, hogy a leterheltsége miatt esetlegesen nem 
releváns észrevételek is benne maradtak a szakértői véleményében. Segítő szándékkal 
próbálta minden olyan dologra felhívni a figyelmet, amely a működést segítheti, hogy 
az esetleges ellenőrzések alkalmával megfeleljünk majd az előírásoknak. 
Egyben felajánlotta a segítségét arra az esetre, ha a működés során problémába 
ütköznénk, vagy kérdés merülne fel.  
A kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Eplényi Falugondnoki Szolgálat 
szakmai programot a tájékoztatáshoz 2. mellékletként csatolom. A kiegészítéseket 
sárgával kiemeltem. 
 
A falugondnoki szolgálatunk működési engedélyét a hatóság VE/56/00235-11/2020. 
számon, 2020. április 1-jével, S0534932 ágazati azonosítóval kiadta, illetve 
nyilvántartásba vette. 
 
A kormány a 40/2020. (II. 11.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni és a 
döntésemet tudomásul venni szíveskedjen. 
 
 
Eplény, 2020. április 21.          
        Fiskál János   
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2020. (IV. 29.) határozata  

 
az Eplényi Falugondnoki Szolgálat Szakmai programjának módosításáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta:  
 

1. Az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020. (II. 24.) 
számú határozatával elfogadott Eplényi Falugondnoki Szolgálat szakmai 
programját (továbbiakban: szakmai program) – a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság Módszertani Főosztályának szakértői véleménye alapján, – 
kiegészítem és a kiegészítéssel egységes szerkezetbe foglalt szakmai 
programot, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, jóváhagyom. 

 
2. A jelen döntésről – a határozat kivonat megküldésével – a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztályát értesíteni kell. 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: a 2. pontban: 2020. május 4.  
 
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős köztisztviselő: Angyal Éva 
irodavezető 
 
 
Eplény, 2020. április 29. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Dancs Judit s.k. 
jegyző 

  
 

   


