
Falugondnoki beszámoló 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Falugondnoki teendőimet 2011 március óta látom el Lovas Községben. 

Feladataimat a szakmai program alapján végzem. Mint az eddigi évek során, a 

munkámat az idén is ugyanazok a teendők teszik ki. Napi feladataimat 

reggelente 7óra 30 perckor kezdem a gyermekek (iskolások, óvodások) 

szállításával az alsóörsi iskolába és óvodába, ilyenkor viszem le az ebéd igénylők 

üres éthordóit is. Délben 12óra körül megyek ismét Alsóörsre az iktatni való 

ügyiratokkal, utána az ebédekért és azokért a gyermekekért, akik nem alszanak 

ott. Az ebédeket és a gyermekeket is házhoz szállítom. Délután 15óra 20 

perckor megyek az iskolásokért és onnan az óvodába a gyermekekért, akiket 

házhoz viszek. Ezek az iskolai tanidő alatt lévő napi feladataim. További 

rendszeresen ellátott feladataim még, szakorvosi ellátásre való betegszállítás 

Veszprémbe, Balatonfüredre, illetve balatonalmádiba szokott előfordulni. 

Rendszeresen váltok ki gyógyszert, illetve aki kéri megiratom a gyógyszereit a 

háziorvosnál. Ezeket a feladatok, úgy kell időzítenem, hogy 12órára visszaérjek 

Lovasra az ebédszállítás és a gyermekek hazahozatala végett. Egyéb hivatalokba 

vagy egyéb ügyintézés céljából is szállítottam többször helyi lakosokat a 

környékbeli városokba. Bevásárlásban is nyújtottam többször segítséget annak, 

aki nem tudta saját maga megoldani a vásárlást, mivel a településünkön nincs 

élelmiszerbolt. Idén 10 alkalommal segítettem úszás oktatásra szállítani az 

alsóörsi iskolásokat a balatonfüredi uszodába. Ezeken a feladatokon felül 

munkám jelentős részét teszi ki az önkormányzati feladatok megoldásában való 

közreműködés. Értem ezalatt a levelek kézbesítését bel, illetve külterületen, 

plakátok hirdetmények kiragasztása a hirdetőinkre, az önkormányzat 

munkatársait alkalmanként helyszíni bejárásra való kijutásban segítem. 

Adminisztrációs feladatokat is ellátok. Vezetem a falugondnoki busz 

menetleveleit és a tevékenységi naplót. Részt veszek a településen 

megrendezésre kerülő közösségi, művelődési rendezvények lebonyolításába, 

mint pl. Lovasi Napok, Szüreti fesztivál, Lovasi esték, betlehemes műsor, idősek 

napja. Idén részt vettem Gannán a Veszprém megyei falugondnokok egyesülete 

által szervezett szakmai napon, ahol nagyon sok hasznos tanácsot szakmai 

dolgot sajátítottam el. Ezen kívül Balatonfüreden elvégeztem egy 4 napos 

kötelező továbbképzést, ami a falugondnoki feladatok színvonalas ellátásához 

elengedhetetlen. Úgy gondolom, hogy sokat vagyok jelen a településen. 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. 

Munkámat igyekszem a legjobb tudásom szerint elvégezni. Kérem a Tisztelt 

Képviselő-testületet beszámolómat elfogadni szíveskedjenek. 
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