
Beszámoló a falugondnoki szolgálat munkájáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Beszámolóm 2019.09.26-tól 2020.09.14-ig tartó időszakról szól. 

Ebben a ciklusban történtek változások, átalakulások. 

Településünk új polgármestert választott magának. Változás történt még a képviselő- 
testületi tagok személyében is. 

2020-ban falugondnoki képesítést szerzett kollégám. 

Megemlíteném, hogy 2 pályázatot nyert településünk. Teljesen fel lett újítva a 
konditerem. Modern, gépekkel, ezzel kedvezve továbbra is kedvezve a sportolni, 
mozogni vágyóknak. 

Magyar falu program keretében pedig egy új MTZ-820-as traktorral bővült a gépparkunk. 

 

Szeretném ismertetni napi feladataim: 

 

Óvodások szállítása a Kéthelyi Óvodába (az óvodai szünetek kivételével), mely 3-4 
gyermeket érintett az elmúlt időszakban. 

Idős étkezők részére napi egyszeri meleg étel házhozszállítása, ami átlagosan 30 főt 
jelentett. 

Az iskolai szünetekben sem maradt el a gyermekétkeztetés (1 fő) 

ÉTELT AZ ÉLETÉRT ALAPÍTVÁNY napi egy tál ételt biztosít felajánlásból mai napig 16 fő 
számára kisfalunkban. 

További teendőim közé tartozik az igény szerinti háziorvosi rendelésre való szállítás 
Balatonújlakra vagy Balatonkeresztúrra. 



Emellett még szakorvosi rendelésekre, szemészetre, belgyógyászatra, reumatológiára, 
fogászatra, idegsebészetre, laborba, sürgősségi osztályra is kell, kellett hozni-vinni 
személyeket. 

Munkám része még az igény szerinti gyógyszer, gyógyászati segédeszközök kiváltása 
Balatonkeresztúri, Kéthelyi, vagy Marcali patikákból.  

Kisgyermekes anyukák és gyermekük, gyermekeik védőnőhöz és gyermekorvoshoz 
szállítását is alkalmanként végeztem. 

Házi segítségnyújtásban való részvétel pl: bevásárlás s egyéb ház körüli teendők 
ellátásában is közreműködtem rendszeresen. 

Ezen kívül a megvásárolt háztartási gép, gépek haza, illetve meghibásodás esetén 
szervizbe való eljuttatását is esetenként megoldottam.  

Feladat még a Balatonújlaki SE játékosainak szállítása vidéki mérkőzésekre is. 

Napi teendőim mellett folyamatosan részt veszek a község feladatainak ellátásában 
(közterületek gondozása, önkormányzati épületek karbantartása, focipálya, játszótér, 
templompark fűnyírása, sövénynyírás, vízelvezető árkok tisztítása, hegyi utak 
karbantartása, téli hó eltakarítása, stb.) 

Ezen felül még a községi önkormányzatnál dolgozó közmunkásokat irányítom. 

Napi kapcsolat alakult ki a környékünkön működő intézményekkel (óvoda, szociális 
szolgáltató központ, háziorvosi szolgálat) 

Közös önkormányzati hivatal és a falu lakossága közti kapcsolattartás, levelek szórólapok, 
kisebb ügyek intézése, hivatali feladatok ellátása is a teendőim közé sorolható. 

2020 nem egy szokványos év, ugyanis felütötte fejét a COVID-19 vírus. 

Márciustól a napi szintű feladatok fokozódtak a koronavírus terjedése miatt. 

Több megszorító korlátozást is bevezettek országszerte. Érintve az idős korosztályt, mivel 
ők vannak, voltak leginkább veszélyeztetett helyzetben. 

A falunk lakóinak zömét idősek alkotják, így a bevezetett szabályok miatt még több igény 
volt a munkámra. 

 



Az vásárlási idő bevezetése miatt határozottan nehezebb végeztem a munkámat. 
(„maradjanak otthon”) 

Ezzel az intézkedéssel csökkentették az eszközök, gyógyszerek, ételek beszerzésének 
idejét. 

Kisfalunkban voltak önkéntes karanténba vonult emberek, akik a külföldről hazatérés 
miatt választották a 2 hét otthon tartózkodást. Voltak kötelező karanténba zárt emberek 
is.  

Ők megkapták a piros jelzést, és maradtak otthon abban a 14 napban.  

Helyi szinten úgy érzem megtettünk mindent, amit lehetett védekezésként. 

Szájmaszk viselése, rendszeres kézmosás, még több fertőtlenítőszer használata. 

Településszinten - helyi lakosok munkájának köszönhetően - meg lett ajándékozva a falu, 
személyenként 2 db szájmaszkkal, ami mosható. 

Haláleset nem történt, ami a koronavírushoz köthető. 

Az említett feladatokon kívül részt veszek a falu rendezvényeinek lebonyolításaiban is. 
(Falunap, nyugdíjasok teadélutánja, karácsonyi ünnepség, stb.) 

A vírus terjedése miatt betiltották a tömegrendezvényeket, korlátozták az egy helyen 
tartózkodók számát. 

Ugyan ezen okok miatt nem került sor ünnepségek megrendezésére (pl. augusztus 20-a) 

Úgy érzem, hogy a szociális alapszolgáltatást, és a falugondnoki szolgálatot megfelelően 
láttam el, ezzel segítve a falu apraját, nagyját és munkámmal hozzájárultam a lakosság 
vírusmentes életéhez. 

Kérem a Balatonújlaki képviselő testületet, hogy a falugondnoki beszámolóm 
szíveskedjen elfogadni. 

Balatonújlak, 2020. szeptember 10. 

 

Tisztelettel:                                       Bódis Csaba 
           falugondnok 


