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elent tagj ait.

Kérem engedjék meg, hogy a2üí6, évi falugondnoki tevékenységrőI abeszámolót megtegyem.

2016. évben az alábbi sz*igáltatásokat igényeltók:

- óvodás*k Zalaha'lápra történő szállítása
- szociális ebédszállítás
- szakrendelésre, egészségüg yi vizsgálatra való szá|lítás

hivatali ügyintézésre való szállítás
- postai szolgálla+"ás segítése
- helyi ör"korrnányzatire*é,ezvérryek (f,aiunap, ünnepi músorok, megemlékezések, stb.)
előkészítése,iebonyoiítása
- hoiyi civilszervezetek rendezvényeiit vaió közreműködés (száLlitás, rendezvények helyszíneinek
biztosítása stb.)
- óvodások eseti szállítása rendezvényre, cktatásra
-

- ber,.ásárlás. tej nrérés,tej lrordás
-

testüleli gyűlésre, tarsulási megbeszélésrevaló szállítás

- munkalreiyie illetve, munkalreiyrői való bazaszállitás

Sáska kőnigazgatási terüBetén a fenÉern!Étett szolgáltatásokat 2016. november 15,ig az
aiábtliak szerint vették igénybe:

Óvodai szállítás: 9 fő
Szociális e"nédszáliíiás: 17 fő
Szakrendelésre, r7|73g5latr a- szállítás: 2 fő
Hivatali ügyiniézés:4 fő
Postai szalgáltatás segíiése:2 ffi
Rendezvényre vaió szállítás: 2ű fő
Óvodások eseti szállítása: 13 fő
Bevásáriás, tejlrordás: i8 fo
Testületi gyűlésre, társuiási rnegbeszélósre való szállítás: 7 fő
Munkahelyre illetve, murrkaheiyrői való hazaszállítás: 10 fió

Tevékenységertbez tartozik községünk közterületeinek gondozása, az elthez szükséges géppark
karbaniayiása, szerszárn+k, n:unkavódeimi eszközök beszerzése. Mindezen munkafolyamatokat,
amen::_vibeíl vali rá iehetőség, közfcgiaik"lztatott dolgozók segítségévelvégzem. A dolgozók
szárlá,ta a m-*ni<a kiad.ása, eiie*őrzése is a {biadataim közé tartozik. Az önkormányzat gondozásába
tafttsző terület nagyság* körilbeiüi i hektár {tenrető és környéke, Kossuth utcai park, Faluház és
környéke, játszőtét, futbaiipáiya, Szeni Fiórián park, önkormányzat és környéke, községünkben
1ér,ö arkck, teiepüiésünk u;eái és ah*zzátart*zó közterületek).
Ezen terüiereken uz a'lábbi tnurrkaíciirar-atckat kell elvégezni fúnyirás, bozőtvágás, ároktisztítás,
paii<rendezés, utak, iár dák, tisztítása"

Önkorrnányzati épüieiek állagmegóvása, karbantartása is nagy gondosságot igényel. Az eseti
javítás*lrhoz szükséges cszközök, anyagok beszerzése, a javítás elvégzéseelengedhetet\en az
épü-ietek áliagának megóvása ér*ekében.

önkcrrná*yzat gondozásában !évó terüieteken taláIhatő eszközök (padok, játszőtéti eszközök
stb,) áilagmegóvása is ícntos feiadat, meiyet szintén rendszeresen a dolgozók bevonásával lehet
megaldani"

Az

Kérem, tegyék íei kérdéseikeia beszárncióval kapcsolatban"

Amennyiben ni*es €öb'n kérdés, tisztelettel kérem a falu lakosságát és a képviselő testületet, hogy a
20i 6 " évi beszám*lómat elfagaani szíveskedj enek.

Sáska, 2*L6. novembel i 5.
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