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Tár8Y: Falu8ondnoki szolgálat Beszámolója

Előter]'esztő: csekő László falugondnok

Tisztelt Képviselő-testület!

2006. november 16_ától Vagyok KöVeskál ki''zség falugondnoka. Feladataimat KöVeskál Község
Önkormányzata Képviselő testülete által elfcgadott önkormányzati rendeletben és szakmal
programban leírtak szerint látom el, melyek ejsoként az úgynevezett alapellátási feladatok' Ezek a

következőek: A házi segítségnyújtásban Való közreműködés, melyet le8inkább az idősebbek és

e8yedÜlállók vesznek i8énybe, akiknek száma v rtozó' Ehhez kapcsolódik a 8yógyszerek felíratása, és
kiváltása.

A munkáltatóijog gyakorlójáVal, a polgármesteÍ úrral 2013' január 01_től minden hétfőn 7'30 8.3o ig,

és csütórtökön 9'00_10.00'iE munkamegbeszél. :t tartunk, valamint az időközben felmerült lakossági
kéréseket személyesen vagy telefonon intézzir, be52éljük me8. Ezen alkalmakkor a közmunkások
részére kiadott, éppen aktuális munkákat it egyeztetjük, amelyet minden re8gel továbbítok a

közmunkások felé. Továbbá a hétfőiés csÜtórt]ki nápon kapom meg a lakossá8 részére kézbesítendó
küldeménYeket is.

l\,4ivel az étkeztetéssel kapcsolatos szá|lítási í'adatok elvé8zését átvette a szol8áltató, ezért ezt a

feladatot, csak alkalomszerűen Végzem, a kiszá 
' 
tó akadálYoztatása esetén'

A szállítá5í feladatokat ellátó se8ítő eszkl.,' a falugondnoki jármű, melynek átlagos havi
futásteljesítménye 800 km, e.ról, minden h{'nap első munkanapjaiban üzemanya8 elszámolás!
készítünk, melynek része, ho8y minden megkez ett honapot teletankoltjárművelkellindítani.

A iármű használatáVaI kapcso|atos feIadatok a l.i,Jellczécb

A már fent említett alkalmankénti ebédszáltii.s' Áz árra rászoruló lakosok szakrendelésre, illetve
kórházba szállítása, melyben az idei éVben már l)ern, de tavaly a házi se8ítségnyújtó is részt Vett, mint
bete8kísérő. Ennek köszönhetóen ez idó alatt nekem sikerült lebonyolitani a lakossá8i,

önkormányzati ügyintézéseket, és eByéb megb :?tásokat' Ezen kíVül közremÚkijdésemmeltijrtén;k a

műVelódésj ház részére a kapott könyvek szálli1 ja'

ÓvodáVal kapcsolatos feladatok:

Minden évben óVodásaink úszásoktatáson Ve:,lnek részt Ajkán 10 alkalommal, amelyre a szállítási
feladatokat 4 önkormányzat köziisen látja el' ;:]kalmanként 2_2 falugondnoki autó igénybevételéVel.
;nnek a megszeÍvezését én Végzem és termésZttesen a lebonyolításban 

's 
részt Veszek.

A 8yermekek étkezési térítési dÍainak beszed|,et az óvónők vé8zik, melyet én Veszek át tőlÚk és a
közijs Kővá8óórsi Hivatalban számolok el vele'

Ezeken felÜl egyéb szállítási feladatokat is ellát k az óVoda részére, igénY esetén' Pl' : 2013' október
12-én Néptánc találkozón Vettek részt sümepi ráqáfi, ahová igénYbe Vették a falugondnoki autót,



csakúgy, mint e8yéb fellépéseik alkalmával a si.' 'nszédos telepűlésekre, Vagy akár a helyi múVelődési
há7ba törtencj lellékek szallltása alkalmdvd

Kiseb b javítá so kat, karbantartásimunkákat is elvégzek.

Közhasznú munkában Való részvételeim a köVet''ezóek:

Amikor nincsenek közmunkások, én végzem l' közterületek tisztán tartását, íBy pl. buszme8állók
takarítását, ezek előtt elhelyezett szeméttároló| kiürítését, figyelembe véve az ürítési napokat, mivel
sok a napközben és éjszaka kóborló eb az utcáii..n'

A közmunkások me8érkezése előtt, a főnyírást 
'lagam 

vé8zem el, me8érkezésük esetén tájékoztatót
tartok a Bépek állapotáról. csak az előzetes atvizsgálás és karbantartás után enBedem a gépeket
üzemeltetni' Bármilyen felmerÚlő problémát a lehetó legrövidebb idő alatt próbálok megoldani a

folyamatos munkavé8zés biztosítása érdekében. A napi feladataim elvégzése közt, Vagy utána
próbálok a lehető legtöbb munlában részt VeÍ]ni. így a fűnyírásokban és a lekaszált fű elszállításban
is' Közreműködésemmel vé82ik a tűzifa aprita5át' és a rendeltetési helyére töriénó szállítását, az
önkormányzati kistraktor segítségével' Részt veszek a hóakadály és síkosság mentesítésben, a
buszme8állóknál, orvosi rendelőnél a koÍa r€Íqe|i orákban, majd ezek után köVetkeznek a napi
feladatok.

KultÚ.házzal kaocsolatos teendók és a kulturált éietben való részvétel:

Rendezvények, és gyűlések alkalmáVai .,)gitséget nyújtok a kultúrosnak a helyiségek
berendezésében, téli időszakban a fűtés bizto ' tá5ában' tÚzifa behordásával. Az önkormányzat és a
iársadalmi szervezetek által szervezett közös rj ]gem|ékezéseken mindi8 részt veszek és a szereplők,
Valamint a lakossás részéról felmerült száil 'á5l feladatokat is elvé8zem. Minden rendezvény,
esemény, közérdekú információ, a lakosságh.]r történő biztos eljutása érdekében a falu8ondnoki
autóra szerelt hangszóró segítségéVel hirdetés(}íet vegzek'

Az elvégzett 5zállítási és más feladatok kóteleló dokumentálása a következő: Á menetlevél ponto!
Vezetése mellett a szállított személyek nev.l is fel kell tüntetni Vagy az elvé8zett feladatot.
Mindemellett kötelezően alkalmazásra került a ,:evékenysé8i napIó vezetése, melyen fel kelltüntetni
az elvégzett munkát, a szolgáltatást igénYbe V.Vők számát, nevét és az igénybe vevőkkel alá is kell
Íratni. A fenti dokumentumokat a polgármÍ]ster aláírásáVal hitelesíti, amit én előzőleg, mint
szo18áltatást végző is aláírok'

A jövőben is szeretném a falugondnoki szolFála|üt a leEjobb tudásommal Végezni'

Kérem, a Képviselő'testületet a beszámolómat,iÍogadni szíveskedjenek'

Köveskál, 2014. április 18'
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csekő Liászló
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