Beszámoló
Sáska község

Tisztelettel köszöntöm
Külön köszöntöm
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ugond noki szolgá latá na k 2018. évi tevékenységéről

községünk lakóit.

Takács Lászlóné közjegyző asszonyt, Kovács Nándor polgármester urat és a

képviselő testület megjelent tagjait.
Kérem, engedjék meg, hogy 2018.évi falugondnokitevékenységről a beszámolót megtegyem.

2018.évben az alábbi szolgáltatásokat igényelték:
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Óvodások zalahalápra történő szállítása

szociá!isebédszállítás
szakrendelésére,egészségügyivizsgálatra való szállítás
Hivatali ügyintézésre való szállítás
postai szolgáltatások segítése
Helyi önkormányzati

rendezvények (falunap, ünnepi műsorok, megemlékezések,stb.)
előkész ítése-lebonyolítása
Helyi civilszervezetek rendezvényein való közreműködés
helyszíneink biztosítása, stb.)

(szállítás, rendezvény

Óvodások eseti szállítása rendezvényre, ok_tatásara
Bevásárlás
Testületgyűlésre, társulási megbeszélésre való szállítása
A munkahelyre, illetve munkahelyrőlvaló hazaszállítás október hónaptól megszűnt,
igény hiány miatt.
Gyó8yszerkiváltás
Sáska kÖzigazgatási területén a fent említett szolgáttatásokat 2018.december 03-ig
az a!ábbiak szerint vették igénybe.
Óvodai szállítás: 9

fő

)

Szociális ebédszállít ás: !4 fő
Szakrendelése, vizsgálatra szállítás: 4 fő
Hivatali ügyintézés:4 fő
Postai szolgáltatások segítése:2 fő
Rendezvényre való szállítás: 25 fő

Óvodások eseti szállítása: 13 fő
Bevásárlás: 10 fő
Testületi gyűlésre, társulási megbeszélésre való szállítás: 7 fő
Gyógyszerkiváltás: 6 fő
M
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nkahelyre, illetve munkahelyről va ló hazaszátlítás: 4-5 fő
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szükséges géppark karbantartása, szerszámok, munkavédelmi eszközök
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beszerzése.

koztatott

dolgozók segítségévelvégzem. A dolgozók számára a munka kiadása, ellenőrzése is a
feladataim közó tartozik. Az önkormányzat gondozásába tartozó nagysága körülbelül 1
hektár (temető és környéke, Kossuth utca park, faluház és környéke, játszótér,

futballpálya, Szent Flórián park, önkormányzat és környéke, községünkben lévő árkok,
településünk utcái és a hozzá tartozó közterületek).
Ezen területeken az alábbi munkafolyamatokat kell elvégezni: fűnyírás, bozótvágás,
á roktisztítás, parkren dezés, uta k, já rd á k tisztítása.

Önkormányzati épületek állagmegóvása, karbantartása is nagy gondosságot igényel.
Az eseti javításokhoz szükséges eszközök, anyagok beszerzése, a javítása elvégzése
elengedhetetlen az épületek állagána k megóvása érdekében.
Az Önkormányzat gondozásában lévő területeken található eszközök (padok, játszótéri
eszközök stb.) állagmegóvása is fontos feladat, rendszeresen a dolgozók bevonásával

lehet megoldani.
Kérem, tegyék fel kérdéseiket a beszámolóval kapcsolatban.

Amennyiben nincs több kérdés,tisztelettel kérem a falu lakosságát és a képviselő
testületet, hogy a 2018.évi beszámolómat elfogadni szíveskedjen.

Sáska, 2018. december 03.
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Preininger Róbert
falugondnok

