Falugondnoki beszámoló
Készült a Képviselő-testület 2019. november 19-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Falugyűlés!
.
A 2019-es év – sajnálatos módon – rendhagyó volt a falugondnoki szolgálat szempontjából.
Májusig Vámosi István töltötte be a posztot, de betegsége miatt táppénzre kényszerült. Május 9-től
töltöttem be az állást, kinevezéssel, ideiglenesen, míg István sorsa nem rendeződik. November 4-től
Kiss Csaba az új kinevezett falugondnok, István továbbra is táppénzen van.
A Falugondnoki szolgáltatás célja:
• a kistelepülések hanyatlásának megállítása
• a település hátrányainak csökkentése
• a településen élők számára az életfeltételek javítása
• a települési funkciók bővítése, jobb életminőség elérésének elősegítése
Ebből adódóan a települési szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe.
Településünkön a Falugondnoki szolgálat feladatai közé az alábbiak tartoznak:
• házi segítségnyújtás pl.: a bevásárlás, a gyógyszerek beszerzése és kiszállítása…
• óvodások és iskolások szállítása tanórán kívüli foglalkozásokra pl.: nyári tábor,
úszásoktatás…
• járóbetegek szállítása közeli kórházakba, szakrendelőkbe
• a falu rendezettségének karbantartása, mint például a fűnyírás, favágás, levelek és hó
eltakarítása
• a használatban lévő gépek, illetve az önkormányzati épületek karbantartása, a temető
rendjének biztosítása
• az önkormányzat és lakosság közti jó kapcsolat elősegítése, fenntartása
A fél év alatt, melyet kinevezett falugondnokként töltöttem Vigántpetend Község
Önkormányzatánál, főbb feladataim közé tartozott heti kétszer a lakosság gyógyszereinek
beszerzése, házhoz szállítása.
Rendszeres feladatom volt a fűnyírás, virágosítás, ezek gondozása.
Az önkormányzat és az egyházközség tulajdonát képező, mintegy 1500 m2 zöldfelületet az év során
4-5 alkalommal nyírtuk. Tókert,temető, focipálya, árokpart, játszótér A rendkívüli helyzetre
tekintettel az Önkormányzat biztosított mellém egy alkalmi munkavállalót Kiss Csaba személyében,
aki elsősorban az ingatlanok, eszközök karbantartásában segített.
Több alkalommal segítettünk a Családsegítő Szolgálatnak a rászoruló gyermekek szállításában
/nyári tábor, strand.../ és egy alkalommal vittem a nagyvázsonyi iskola focistáit Veszprémbe.
Szállítottam háziorvoshoz és szakrendelésre a falu lakóit, illetve egyszer helyettesként egy hegyesdi
lakost vittem az ajkai kórházba, illetve egy kapolcsi hölgyet Balatonfüredre.
Alkalmanként a településpolgárai megkértek, hogy vigyem őket vásárolni, elsősorban a szomszédos
Nagyvázsonyba, de voltunk Tapolcán és Veszprémben is.
A szolgáltatások közé tartozott még a több, mint 100 diák táboroztatása és étkeztetése, amelyre a
kultúrház és a régi iskola adott helyet öt napig.

Nyáron – az előző évekhez hasonlóan – dolgoztak diákmunkások a településen. Júliusban Rudolf
Áron volt segítségemre, augusztusban Farkas Ramóna. Mindkettőjükkel jó volt együtt dolgozni,
hatékony munkaerőnek bizonyultak. Egy-egy hét erejéig két gimnazista is segített, akik nálunk
töltötték a kötelező „közszolgálatukat”.
Idén egy közfoglalkoztatott volt állományban. Szarka Péter felel az idősek, rászorulók gondozásáért.
Igény szerint napi szinten látogatja megbízóit, segít a bevásárlásban, a fűtésben, ház körüli
munkákban.
Végezetül hadd köszönjem meg elsősorban a falu lakosságának, de a Képviselő-testületnek, és a
Polgármester Úrnak is a türelmet. Minden igyekezetem ellenére sem voltam olyan jó, mint Vámosi
István, de mindenki nagyon megértő volt a kezdeti nehézségek leküzdése után.

Vigántpetend, 2019. november 18.
Ács Szilvia
falugondnok

