








A Pandémia ideje alatt bővült a feladatkör, hiszen azon lakosok számára, akik elkapták a 

koronavírust segítséget kellett nyújtanunk az által, hogy bevásároltunk nekik és a kapuban 

elhelyeztük számukra a vásárolt dolgokat. Továbbá igyekeztünk minden lakosnak fertőtlenítő 

szert, szájmaszkokat is biztosítani, melyek kihordását a falugondnok végezte. 

A szállítási feladatokat ellátó segítő eszköz a falugondnoki jármű, melynek átlagos havi 

futásteljesítménye 933 km (tavaly 800 km volt), amiről minden hónap első munkanapjaiban 

üzemanyag elszámolás készül, melynek része, hogy minden megkezdett hónapot tele tankolt 

járművel kell indítani. 

2021. évben a falugondnoki jármű által futott km: 11.195 km. 

A 2014. évben beszerzett, a feladatellátást biztosító Volkswagen típusú új gépjármű eddig 
jól, problémamentesen működött, az előírt, szükséges műszaki állapot felülvizsgálatára, 
karbantartására évente rendszeresen sor került, így biztonságos szolgáltatást tudunk 
nyújtani a lakosok részére. 

 
A falugondnoki szolgálatműködtetésének kiadásai: 
 

 2020. év 2021. év 

személyi jellegű kiadások 3.980 e Ft 4.370 e Ft 

dologi jellegű kiadások 1.251 e Ft 1.282 e Ft 

felhalmozási célú kiadások 114 e Ft 75 e Ft 

összesen: 5.345 e Ft 5.727 e Ft 

 
2021. évben a dologi kiadások az üzemanyag, a gépkocsi üzemeltetésével, karbantartásával 
kapcsolatos költségeket, a biztosítást, a falugondnok munkaruha juttatását és egyéb kisebb 
költségeket tartalmazza. 
 
Damak Község Önkormányzata a Tanya-és falugondnoki buszok beszerzése – 2021 című MFP-
TFB/2021 kódszámú pályázati kiírásra pályázatot nyújtott be, mely pozitív elbírálásban 
részesült. A falugondnoki busz beszerzésére 2022. január 28. napján megkötésre került az 
adásvételi szerződés Damak Község Önkormányzata és a Vagép Zrt. között, melyben egy 
FORD Transit Costum Busz M1 Titanium L2H1 (320) gyártmányú és típusú jármű kerülne 
beszerzésre. A Vagép Zrt. tájékoztatta Damak Község Önkormányzatát, hogy a gépjármű 
várható szállítási ideje 8-9 hónap a megrendeléstől számítva. Így a gépjármű átadásának az 
adásvételi szerződésben foglaltak szerinti tervezett időpontja 2022. november 30.  
A jelenleg használatban lévő falubuszt a pályázati kiírásban foglaltak szerint 
Önkormányzatunk a Miniszterelnökséget vezető miniszter által kijelölt határon túli település 
magyar közösségének tulajdonába fogja átadni. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Falugondnoki Szolgálat a lakosság és az önkormányzat igényeinek kielégítése 
érdekében véleményem szerint jól és hatékonyan működött 2021. évben is. 
 

A beszámoló alapján megállapítható, hogy a falugondnoki szolgálat a jogszabályoknak 
megfelelően működik, mindazokat a célkitűzéseket, amit az önkormányzat a 
létrehozásakor meg kívánt valósítani vele, azt meg tudja oldani. 
 
Damak, 2022. március 24. 

 


