Tisztelt Polgármester Úr, Képviselőtestület!
Hegyesd településen a falu és tanyagondnoki szolgálat épp idén 10 éve, 2009-től
működik. Személyem 2017. október 16-tól látja el ezt a munkakört.
Napi feladatok közé tartozik az ebédszállítás, amely a Monostorapáti Óvodából
történik
8 lakos részére. Mivel a településen nincs bolt, így Monostorapátiban lévő élelmiszerboltban
vásárolok minden nap. Ha valaki személyesen szeretné ezt megoldani, természetesen el is
szállítom. Mivel a falu lakossága idős, így a tapolcai vásárlások csökkentek. Nehezen
mozognak, ezért én magam oldom meg számukra a bevásárlást, vagy pedig a családjuk.
A receptek felírása hétfői és pénteki napon történik, kiváltásuk kedden és csütörtökön
Monostorapátiban. Ha nagyon fontos 1-1 gyógyszer, akkor természetesen Tapolcára is be
tudok
menni érte, Polgármester Úrral történt egyeztetés után. Szakorvosi vizsgálatra és kórházba
szállításra alkalmanként kell vinni a lakosságot (csontritkulás mérés, mammográfiai szűrés,
egyéb szakorvosi vizsgálatok). A feladatok közé tartozik még a vérvételre szállítás, valamint a
vér szállítása a tapolcai laborba.
A gyerekek rendezvényre, kirándulásra, versenyre való szállítása is feladat. A
településen élők és az önkormányzat között is közvetítek. Segítem kitölteni a
dokumentumokat, megfogalmazni a leveleket vagy esetleg csak kérdezni a probléma
megoldásához.
A kultúrház tetőterében lévő szállás kiadása tavasztól őszig kisebb megszakításokkal
folyamatos. Télen csak nagyobb csoportok számára tudjuk biztosítani a fűtés miatt.
A könyvtári feladatok és programok összeállítása is a munkám része. A kitűzött
munkatervet, programokat sikerült megvalósítani.
Idén májusban elvégeztem a falu és tanyagondnoki tanfolyamot Szombathelyen.
Jó munkakapcsolatot ápolok az önkormányzat dolgozóival, Papp Károllyal, a
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőivel, egymás munkáját segítjük.
Idén községünk sikeresen pályázott új falubuszra, így remélhetőleg ezzel az új busszal
még hatékonyabban tudom végezni a rám bízott munkát.
Minden nap vannak adminisztratív feladatok, menetlevél írása, tevékenységi napló
vezetése.
Munkám során fontosnak tartom a türelmet, az empatikus hozzáállást, még akkor is, ha
néha az ember a tűrőképessége határán van.

Kérem Polgármester Urat és a képviselőtestületet, hogy beszámolómat megvitatni és
elfogadni
szíveskedjenek!
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