
A Falugazda 2018-es évi beszámolója 

 

A falugazda legfontosabb feladata az Önkormányzat kezelésében lévő középületek állagának 

megóvása (figyelembe véve a fontossági sorrendet), továbbá az Önkormányzat és az intézményeinek 

zavartalan működéséhez szükséges feltételek biztosítása illetve felmerülő hibák elhárítása, továbbá 

kisebb jellegű fejlesztések megvalósítása, fűtésüzemeltetés-felügyelete, a polgármesteri hivatalban, 

és az egészségházban apríték tüzelésű kazánok vannak, ezeknek a tüzelőanyaguknak biztosítása, 

fűtése, salakozása, kormozása és felügyelete. A közterületek parkok rendben tartása. A falugazda 

munkáját a közfoglalkoztatottak segítik. A szükséges anyagok, felszerelések, berendezések 

munkahelyre szállítása.  

 

Polgármesteri Hivatal:  Fűtés, a kazán üzemeltetése, hozzávaló apríték előállítása, szárítáa, 

beszállítása. Karácsonyi díszkivilágítás fel,- és leszerelése.Virágládák javítása, festése. Három iroda 

kipakolása, glettelése, csiszolása, festése, takarítása, visszapakolása. Egy iroda laminált padló cseréje, 

16 négyzetméter. Teleház kipakolás, glettelés, villanyszerelés, csiszolás, festés, takarítás, 

visszapakolás.  Hóltakarítás, síkosság-mentesítés, park rendben tartása, fűnyírások, karbantartások, 

levelek kézbesítése, szemét szállítás, rózsák metszése. Szerszámok karbantartása, javítása. 

Traktorjavítás, árokásós traktor hidraulika felújítása.   Bolthelység takarítás. Apríték tüzelésű kazán 

üzemeltetése. Aprítékoló javítás, Toyota javítás. WC-k tisztasági meszelése, vízmelegítő felszerelése. 

Tanácsterem kipakolás, 40 négyzetméter parketta csiszolása, alapozása, lakkozása 3 sorral, és 

visszapakolás. Választás lebonyolítása, szavazófülkék felállítása, majd szétszedése.                                                                      

Fűnyírás, sövénynyírás, virágos kertek gondozása. 

Iskola: Javítások, zárcserék. Hó eltakarítás és síkosság mentesítés.  Fűtésrendszer üzemeltetése, 

ellenőrzése, vízzel feltöltése. Rendezvények lebonyolítása: ilyen alkalmakkor pakolások, székek, 

asztalok szállítása. Ajtók, szekrények javítása. Radiátorok hegesztése. Ablakok pucolása. Függő 

ereszcsatorna takarítás. Folyosói szekrényajtók javítása. Ablakok leszedése és visszapakolása. 

Fűnyírás, sövénynyírás. 

WC-k tisztasági meszelése. Könyvtár, - és klubhelyiség felújítása: kipakolás, polcok, székek, asztalok 

elszállítása, villanyszerelés, vezetékcsere, lámpatestek cseréje. Glettelés, csiszolás, festés.  A parketta 

hézagolása, csiszolása, alapozása, 3 sorral lakkozása, 144 négyzetméter. Bútorok bepakolása.  

Biológia terem felújítása, a linóleum felszedése, aljzat kiegyenlítése, metlaki lerakása, fugázás 55 

négyzetméteren. Glettelés, csiszolás, festés. Az udvari melléképület tetőjavítása és a kúpok javítása, 

cseréje.  Kerékpárok összeszerelése, beállítása, /20 db./. Az udvari kábelcsatorna feltárása, vezetékek 

behomokolása, betúrása. Járda betonozás 6 négyzetméteren. Tantermi táblák festése.                  

Konyha: aljzatkiegyenlítés, járólap burkolás, fugázás, 30 négyzetméteren. Óvoda:  Előtető festése, 

kerítés festése, csiszolása, udvari játékok javítása, csiszolása, festése és téliesítése. Fűnyírás, 

sövénynyírás. 

Halásztanya:  Téliesítés, vízleengedés, bojlerjavítás, tűzifa vágás. Belül tisztasági festés, glettelés, 

festés utáni takarítás, függönymosás. Fafaragó táborra pakolás, ebédszállítás. Fűnyírás, kaszálás, 

szemételszállítás, tüzifavágás. 

 



 

Közterületek: Hó eltakarítás, buszmegállók síkosság mentesítése, veszélyes fák kivágása, MÁV 

állomásnál és környékén fűnyírás, bozótvágás. Játszótéren fűnyírás játékok javítása. Buszmegállók: 

javítása, tetők javítása. Játszótéri játékok karbantartása, festése, padok javítása, festése.  Virágládák 

és hordók kihelyezése, virágok beültetése, palántázása, ezeknek locsolása, gondozása.  A rossz 

járdaszakaszok felbontása a Malomároktól a  Rózsa út 26-ig. A bontott betonok elszállítása. szintezés, 

zsaluzás, betonkeverés, betonozás, simítás. A  Malomároknál bozótirtás és apritékolás. Iskola út: 

kivágott fák elszállítása, gallyak aprítékolása.  

Gondozási Központ: Ebédkihordás alkalomszerűen, javítások, fűnyírások, szemétszállítás. 

Rendezvények lebonyolítása, székek, asztalok pakolása.  Virágoskert gondozása, gereblyézés, 

sövénynyírás, fűnyírás. Függőeresz csatorna tisztítása a falevelektől. Új konyhaszekrények 

beszerelése. Ünnepi díszkivilágítás felszerelése, majd leszerelése. 

Park: Harangtoronynak alapásás, betonvas szerelés, zsaluzás, betonozás,  beton locsolása és a beton 

lesimítása. Szobrok festése. Derelye Fesztiválra és a Szüreti napra  sátrak szállítása, színpad szállítása, 

majd sátrak és színpad összeszerelése, fesztivál után szétszerelése, sátrak és színpad elszállítása, 

segítés a fesztivál lebonyolításában.  Fűnyírás, sövénynyírás, falevelek gereblyézése. 

Népház: Rendezvények lebonyolítása, pakolás, takarítás, ablakpucolás, függönymosás. Hó söprés, 

jégmentesítés.  Virágoskert gondozása, fűnyírás. Függőeresz csatorna kitakarítása a falevelektől.  

Temetők: A konténerek elszállítása, és a szemét berakása. Örökzöldek megnyírása, fűnyírás 5 

alkalommal. Orosz sír, sírkert és a 48-as sír gondozása, rendbetétele. A vízórák fel és leszerelése.. Az 

Az elgazosodott sírokról az örökzöldek levágása. A fák gallyazása a gallyak aprítékolása . Újtemető, 

parkoló, bejárat javítása, törött járdalapok, felszedése , szintezés , a járdalapok lerakása, 

vibrátorozás, fugázás, betonozás. A ravatalozó előtető felújítása. Régi borítás leszedése, elszállítása, 

vasszerkezet  festése, új lemezek felfúrása. Az új fák locsolása. Öreg falusi temetőbe 96m2  térbeton 

készítése, alapásás, tuskózás, tükör kiszedés, zúzalékkal megtelítés, tömörítés, betonvas szerelés, 

zsaluzás, betonozás, beton locsolása. Kerti szegély beállítása, lehúzás, térkövek lerakása, tömörítés, 

fugázás. A parkolóban 20db szilvafa ültetése. 

Egészségház: Fűnyírások, sövénynyírás, falevél gereblyézése.  Apríték tüzelésű kazán 

üzemeltetése. Egy fűtési idényben 250 m3 aprítékot igényel az egészségház fűtése, ennek biztosítása. 

Síkosság mentesítés, hóeltakarítás.  

Gazda ház: Szőlők gondozása, fák metszése, virágos kert gondozása, rózsák ültetése, kapálás, 

fűnyírás. A kert kerítés csiszolása, festése. A múzeum takarítása, függönymosás, ablakpucolás.  

Plébániakert:  Ültetés, kapálás, permetezés, fűnyírás, betakarítás.  

Mezei utak: Cserjék, sarjak kivágása égetése. Vízlevezető árok tisztítása. Iszapfogó tisztítása. 

Donát szobor körül fűnyírás. Magyalos: vízlevezető árok tisztítása az út mindkét oldalán, a tetőn 

bozótvágás mindkét oldalon.  

Magyalosi akácos: Ritkítás, kivágott fák aprítékolása.  Mária szobor környékén fűnyírás. A két 

pad festése. 



Apríték tároló csarnok:  Aprítékolás. Apríték behordás, alkalomszerűen forgatása, elszállítása a 

kazánokhoz. A területen fűnyírás. 120 négyzetméter térbeton készítése. Alapásás, tükör kiszedése, 

betonvas szerelése, zsaluzás, vasalás, betonozás, lehúzás és a beton locsolása. 

Arany János út 2.:  Villanyszerelés, szerelvényezés, járólapozás a konyhába, fürdőszobába és az 

előtérbe 32 négyzetméteren. Csempézés a fürdőszobában és a konyhában 16 négyzetméteren. 

Glettelés, festés az előtérben, a fürdőszobában és a konyhában. laminált padló lerakása 16 

négyzetméteren. Belső ajtók javítása, csiszolása, mázolása, zárazása.  Takarítás, bútorok bepakolása. 

fűnyírás. Tetőjavítás, 1 kémény visszabontása. a Vörösmarty úti homlokzat vakolatjavítása.  

Takarékszövetkezet épülete: Fák gallyazása, fűnyírás. Villanyszerelés, glettelés, festés. 

Parketta felszedése, aljzatbetonozás, járólapozás. Ünnepi díszkivilágítás fel- és leszerelése. 

Az Albertczki kert: Fák kivágása, elszállítása, gallyak aprítékolása. 2 köbméter tüzifa elszállítása 

Lipkovics Zoltánnak, 1 köbméter Magyar Istvánnak, és 3 köbméter Kovács Krisztináéknak. 

Közút: 

 Varnyú Miklós, Varnyú Ádám, Krekács Tibor, Vingendorf József,  

Mezőgazdaság: 

Kovács Tiborné, Tarnócziné Kovács Éva, Szuhár Erzsébet, Sági Béláné, Lipkovics Zoltán 

Főállású kollégák: 

Rátkai János, Szalóki Dániel 
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