
 

 

Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2017. évi munkájáról 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

Tisztelt Lakosság! 

 

Községünkben a Falugondnoki szolgálat 2019. április 1-től kezdte meg működését. Ebben az 

évben ez idáig  192 fő vette igénybe a szolgáltatást.    

Feladatokat 2017. október 16-tól látom el.  Munkámat a szakmai program alapján végzem. 

 

Napi feladataim közé tartozik az ebéd kiszállítása Monostorapáti Óvodából, átlagosan   10 

ebéd szállítására kerül sor. Sor kerül  szakorvosi rendelésre,  háziorvosi rendelésre történő 

szállításra .Hegyesden  heti két  alkalommal van orvosi rendelés, általában ilyenkor történik a 

gyógyszerek felíratása és kiváltása is. A betegszállítást úgy kell időzíteni, hogy a 

falugondnoki autó 11 órára visszaérjen a településre az ételszállítás miatt. Munkámhoz 

tartozik még az alapvető élelmiszerek bevásárlása,  ez általában hetente egyszer történik 

Tapolcáról, valamint a Monostorapátiból. Több alkalommal történt személyszállítás a tapolcai  

munkanélküli hivatalba is. Közreműködök a vér szállításában, iskolások sport versenyre és 

egyéb rendezvényre történő szállításban.  Vezetékes ivóvízzel nem rendelkező házaspár 

részére heti rendszerességgel ivóvizet szállítok. Munkám jelentős részét teszi ki az idősek 

ellátásán túl az Önkormányzati feladatok megoldásában való közreműködés.(helyi levelek, 

plakátok,hirdetmények kiosztása). Ellátom a helyi közművelődési feladatokat. Működtetem a 

helyi könyvtárat. Gondoskodok a kultúrház hasznosításáról, bérbeadásáról. Részt veszek  a 

faluban megrendezésre kerülő közösségi,művelődési és szabadidős tevékenységek 

szervezésében és lebonyolításában. Készülök a Télapó ünnepségre, Karácsonyi Adventi 

megemlékezésre. Gyermekek részére Karácsony előtt játszóházat szervezek. Szükség esetén 

személyesen közreműködök az egyéni hivatalos ügyek intézésében. Általában személyesen 

keresnek fel az emberek, de telefonon is bármikor elérhető vagyok. Naponta megyek a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatalba, és közvetíttek a lakosság és hivatal között.  

 

Nem egyszerű a sok feladatot rangsorolni és időre megoldani. Jól kell érteni az emberek 

nyelvén és ki kell érdemelni a bizalmukat. Gyakran kell látogatni az egyedül élő, idős 

embereket akiknek jólesik pár kedves szó.  

Feladatok színvonalas ellátása érdekében két éven belül el kell végeznem a falugondnoki 

alapképzést, tanfolyamot.  Bízom abban, hogy a tanulmányaimat hasznosítani  tudom 

munkám során.  Adminisztrációs feladatokat is ellátok. Vezetem a  falugondnoki kisbusz 

menetleveleit  és a tevékenységi naplót. 

 

Munkámat igyekszem a legjobb tudásom szerint elvégezni. 

   

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolómat elfogadni szíveskedjenek. 

 

Hegyesd, 2017. november 13. 

Fekete Róbertné 

falugondnok  

 


