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Gáspár Ferenc vagyok, 2020 május 4-én kezdtem dolgozni a Sávolyi Önkormányzatnál mint 

falugondnok. 

A munkaköri leírásomat a Polgármesterúrtól megkaptam, amely tartalmazza feladataimat. 

Elolvastam, tudomásul vettem, hogy minden amit rám bíznak és hatáskörömbe tartozik 

megpróbálom maradéktalanul betartani. 

Időközben megkaptam az új gépkocsit, amely egy Peugeot kisbusz, októberben érkezett a 

magyar faluprogram keretében. A gépkocsit rendszeresen ellenőzöm és karbantartom a 

biztonságos közlekedés érdekében, amihez megkapok minden segítséget. Az autóba 

gyerekülések lettek vásárolva, így a kisebb gyerekek is biztonságosan utazhatnak. 

Az idősekkel napi kapcsolatban vagyok, a szociális étkeztetés és a kisebb-nagyobb problémáik 

megoldása miatt. Ezek közé sorolható a gyógyszer beszerzés, bevásárlás, betegszállítás, házi 

segítségnyújtás. 

Jó kapcsolatot sikerült kialakítanom a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központtal. 

Elvégeztem a falugondnoki tanfolyamot Szombathelyen szeptember 27-től december 16-án 

lett vége a vizsgával.  

 

Napi feladatok 
- Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek takarítása, hivatalsegédi feladatok ellátása: 

hivatali levelek, adóértesítések, határozatok kézbesítése. 

- Kutyatartással kapcsolatos nyilvántartás segítése, oltáskor adminisztratív feladatok segítése.  

- Hirdetmények, szórólapok kihordása. 

- Szociális ebéd kihordása, rászoruló idősek segítése a bevásárlásban, a házkörüli munkában, 

gyógyszerkiváltásban.  

- Feladataim közé tartozik még a szociális és vendég ebédpénz szedése és kapcsolattartás a 

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központtal és a lakossággal.  

- Segítek az önkormányzat által szervezett programok lebonyolításában, az igényeknek 

megfelelően a közfoglalkoztatottak munkájának szervezésében, irányításában. 

-A nyári szezonban, segítem a közfoglalkoztatottak munkába indulását és eligazítását, 

üzemanyaggal és munkaeszközökkel való ellátását. 

 

Igazán remek, közvetett kapcsolatot sikerült kialakítanom munkatársaimmal, gördülékenyen 

zajlanak a megbeszéléseink és kölcsönösen segítjük egymást a feladatok elvégzésében. 

Azóta bővült az ellátandó feladatok köre, mivel több személy egyidejű szállítására is alkalmas. 

Heti rendszerességgel szállítok betegeket Pécsre, Budapestre, Kaposvárra és Nagykanizsára. 

Marcaliba heti rendszerességgel viszek betegeket, vérvételre, vizsgálatokra. 

Óvodai kiránduláskor szállítottam a gyerekeket és a Sávolyi Dalkört is viszem fellépésre. 

  



 

 

2021 Szolg. Összefüggő 
tevékenység –  

(alkalom) 

Szolg. Igénybe 
vevők száma 

(fő) 

Szolgáltatással 
összefüggésben  
megtett km 

Szolgáltatás 
időtartama 

(óra) 
Augusztus 30 253 1602 72 

Szeptember 50 241 906 87,25 

Október 43 223 1189 87,35 

November 43 235 656 88,15 

December 41 295 1481 81 
Összesen: 207 1247 7081 415,75 

2022     

Január 55 285 1536 127,05 

Február 49 243 634 118,3 

Március 62 317 1222 118,55 

Április 52 267 864 153,50 

Május 46 303 714 136,06 

Június 33 231 772 84,08 

Július 30 294 433 96,10 

Augusztus 45 309 1342 146 

Szeptember 40 283 1268 117 

Összesen: 412 2532 8785 1096,64 

Mindösszeen: 619 3779 15866 1485,39 

 

Ezután is próbálom tudásom legjavát adni, mindenben segíteni a polgármesterúr és a 

képviselő testület tagjait. 

Kérem Önöket, hogy az általam készített beszámolót fogadják el. 

 

Kelt, Sávoly, 2022. Október 10.  

                                                                                                                                            Gáspár Ferenc  

                                                                                                                                              Falugondnok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    


