
Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata 2013. november 26-i testületi ülésére 

Falugondnoki beszámoló a 2013. évről 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Az idei, 2013. évben is rendeltetésszerűen működött községünkben a 

falugondnoki szolgálat. 

Az alaptevékenység adatai: 

1. Iskolások szállítása a vaszari iskolába és haza  8 fő 

2. Óvodások szállítása a vaszari óvodába 4 fő 

3. Óvodások szállítása a vaszari óvodába 2 fő 

4. Szociális étkeztetést 15 fő vesz igénybe. Az ételszállítást a vaszari óvoda 

konyhájáról biztosítjuk, kombinálva óvodások és iskolások hazaszállításával. 

5. A kisbusszal történő pápai rendelőintézetbe szállítást heti rendszerességgel, egy 

alkalommal szerdán végezzük. 

6. Adott esetben, a faluban a körzeti orvosi rendelésre is oda –és haza szállítjuk a 

mozgásukban korlátozott embereket.   

 

A házi segítségnyújtás, mint a falugondnoki munka másik fő eleme is jól működik. 

Ezt a szolgáltatást 17 fő veszi igénybe. Az idős, egyedülálló emberek ellátására 

különös gondot fordítunk. Téli tüzelő bekészítése, boltból való bevásárlás, 

gyógyszervásárlás, stb. tartozik a feladatok közé. 

Az idei évben is sikeresen hívtuk le a falugondnoki normatívát, ami a működéshez 

elengedhetetlen. Ez azért is fontos hír, mert az Államkincstártól ellenőrzést kaptunk és 

mindent rendben találtak. A 2012. évet vizsgáltak a tevékenységi napló és a 

menetlevelek alapján. 

A falugondnoki munka szerves része az Önkormányzat munkájának segítése. Nagy 

örömmel teszek eleget a Dallamvarázs énekkarnak a rendezvényekre szállításában, 

mivel kis falunk hírnevét öregbítik. 



Idén is aktívan vettem részt a hagyományőrző szüreti fesztiválunk 

előkészületeiben, azaz sátorállítás, plakátragasztás a környék falvaiban. 

Megtartottuk, és sokak számára okoztunk örömet az Idősek Napi rendezvénnyel, 

aminek rendezésében, és mind az oda és hazaszállításban – aki ezt igényelte – 

segítettem. 

Több tavalyi elképzelésem is valóra vált, konkrétan a hivatali cserépkályha 

rendbetétele és örömre ad okot, hogy a Szőlőhegyen egyre több pincében már 

működik a villanyvilágítás. 

Tovább propagálom a szelektív hulladékgyűjtést a tiszta falunk érdekében. 

Vállalásom, hogy aki szétválogatva összegyűjti, de önerejéből nem tudja a szigetre 

szállítani a szemetet, annak a szolgálat megoldja a problémát. 

A Gecse Községért Közalapítvány péntekenként próbát tart a közösségi házban, a 

karácsonyi műsorra készülve. A szolgálat biztosítja a fűtött termet és sok sikert kíván 

rendezvényhez. 

Az Önkormányzat távlati terveiben szerepel új falugondnoki buszra pályázni, 

továbbá a hivatal, a könyvtár és a falumúzeum új helyre költöztetése. 

Személy szerint én, mint a faluban lévő falugondnoki szolgálat képviselője örülök 

a terveknek és kívánom, hogy sikerüljön végrehajtani. 

 

Egyúttal szeretném megköszönni mindenkinek, aki az eddigi munkám sikeres 

elvégzésében segítséget nyújtott. 

 

Tisztelettel, 

 

Kovács Imre 

falugondnok 

 

 

Gecse, 2013-11-11 

 

 


