BARANYAI
FALUGONDNOKI
HÍRLEVÉL
2015. December

Hírlevelünkben minden tagunk és támogatónk helyet kap hirdetéseinek,
véleményének, települése bemutatkozásának.
Kérjük, hogy a falugondnok személyének, vagy elérhetőségének változását,
illetve egyéb problémáikat irodánk felé szíveskedjenek jelezni, mert
információink csak így tudnak célba érni.

BARANYAI FALUGONDNOKI HÍRLEVÉL
Szerkeszti és kiadja:
a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete

honlap: www.baranyafalu.hu
Hozzászólásaikat, véleményüket az egyesület címére várjuk:
7966 Bogdása, Kossuth Lajos u. 103. Telefon/fax: 73/352-057.
Somogyváriné Pandur Beatrix a 06-20/298-0719-es,
telefonszámon érhető el.
E-mail: bmfalu@h-wnet.hu

9. évfolyam 26. szám

Móra László – Karácsonyest
Karácsonyestnek fénye hogyha följön,
Elolvad minden, minden bűn a földön
S a tisztaság szül hófehér virágot,
A csillag szór rá biztató világot,
S kik tegnap féltek, dideregtek, fáztak,
Kiket még tegnap százan megaláztak,
Ma elfelejtik tegnapuk vetését,
A fájdalomnak rajtuk nevetését
S szelíden néznek végig a kalácson,
És boldogok, mert megjött szent karácsony.

 SZAKMAI RENDEZVÉNYEK 2015-BEN
című írásunkat az Országos Falugondnoki Szakmai Konferencia blokkal
zárjuk.
A rendezvényt 2015. október 15-16-án a Zalai Falvakért Egyesület
valósította meg, melyen az egyesület 10 fővel vett részt. Fő témája volt :
„Az ágazati együttműködés a falugondnokságban”, „ Az integrátor - a
falugondnok összekötő szerepe a szolgáltatásokban”. A konferencia
lehetőséget teremtett azon falu és tanyagondnokok munkájának erkölcsi
elismerésére, akik több, mint másfél évtizede végzik e felelősségteljes
munkát. Egyesületünkből 22 fő részesült az elismerésben.
 E-MATRICA Információ és vásárlás
E-MATRICA
A használati díjas e-matricás rendszerbe tartoznak a motorkerékpárok,
személygépkocsik és annak pótkocsija, továbbá a legfeljebb 3,5 tonna
megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművek, lakóautók és
autóbuszok, valamint ezek vontatmányai.
A díj mértéke a gépjármű kategóriájától függ. A gépjárművek
díjkategóriába sorolása a szállítható utasok számától és a gépjármű
súlyától függ, mely adatokat a forgalmi engedélyben szereplő hatósági
bejegyzés alapján kell meghatározni.
D1 díjkategória: a motorkerékpár, valamint a legfeljebb 3,5 tonna
megengedett legnagyobb össztömegű – a személygépkocsi vezetőjét is
ideértve legfeljebb 7 személy szállítására alkalmas - személygépkocsi és
annak vontatmánya;
D2 díjkategória: a D1 kategóriába nem tartozó valamennyi
személygépkocsi, amely 7 főnél több személy szállítására alkalmas,
valamint a legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű
tehergépkocsi és a lakóautó;
Megjegyzés: A 8+1 személyes falugondnoki gépjárművek ebbe a
kategóriába tartoznak!!!
B2 díjkategória: autóbusz;

U díjkategória: a D2 és a B2 díjkategóriába tartozó járművek
vontatmánya, melyre a jogosultságot minden esetben a vontatmány
rendszámára kell megvásárolni.
Az egyes jogosultságok a következő érvényességi időtartamokra
vásárolhatók:
heti jogosultság: a vásárló által megjelölt kezdő napra és további 9 napra
(összesen 10 egymást követő naptári napra).
havi jogosultság: a vásárló által megjelölt kezdő naptól a következő
hónapban számát tekintve a kezdő nappal megegyező nap 24 óráig; ha ez a
nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napjának 24 óráig.
éves jogosultság: a tárgyév első napjától, későbbi vásárlás esetén a
vásárlás időpontjától a tárgyévet követő év január 31. napjának 24. órájáig
(összesen 13 hónap,amennyiben a vásárlás tárgyév január 1-én történik). A
jogosultság vásárlás visszamenőleg nem érvényes.
Amennyiben Ön a vásárlás napját jelöli meg kezdő napnak, úgy
az érvényesség kezdete az e-matrica kifizetésének időpontja.
Fontos megjegyezni, hogy az e-matrica megvásárlása nem keletkeztet a
vásárlást megelőző időpontra vonatkozó – visszamenőleges – úthasználati
jogosultságot.
 ALAPKÉPZÉS
Egyesületünk folyamatosan szervezi az új falugondnokok számára a
falugondnoki alapképzést, melyet együttműködő partnerünk, a
Falugondnokok Duna – Tisza Közi Egyesülete végzi.
A képzésre való bejelentkezés – Új információ!!!!!
A képzésre történő jelentkezés folyamatos. A jelentkezéseket a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Képzési Főosztály fogadja.
Cím: 1391 Budapest, Pf.: 244
Képzésre a jelentkezési lap (és a szükséges mellékletek) megküldésével a
szolgáltatást fenntartónak kell bejelenteni a falugondnoki munkakörben
alkalmazott személyt. A képzésre beiskolázást csak az nyerhet, aki
kinevezett falugondnoki, tanyagondnoki munkakörben dolgozik főállású
közalkalmazottként, vagy az önkormányzattal kötött feladatátvállalási
szerződés alapján határozatlan idejű munkaszerződéssel. A képzésről

bővebb
tájékoztató
(www.baranyafalu.hu).

az

egyesület

honlapján

olvasható

A 2015. június hónapban indult képzésen 8 fő vett részt: Lúzsok, Kórós,
Drávapiski, Mindszentgodisa, Bodolyabér, Kisbeszterce, Birján,
Nagybudmér, ők 2015. november 19-én sikeres vizsgát tettek. Gratulálunk
nekik!
Következő csoportunk 2015. november 23-án kezdte meg alapképzését:
Szalatnak, Hegyhátmaróc, Óbánya, Magyarlukafa, Szigetvár, Bürüs,
Kisszentmárton, Babarcszőlős, Töttös.
 TOVÁBBKÉPZÉSEK
„ A hatékony kommunikáció – eredményes együttműködés” című
továbbképzés ért véget 2015. október 13-án, melyet Zók településen
tartottunk meg, 21 fővel. Köszönjük Nagy Gábor Polgármester Úrnak, és
Garai Tamás falugondnoknak a szervezésben és a lebonyolításban nyújtott
segítséget.
A következő képzésre 2016.évben kerül sor, melynek témája:”Segítő
szakemberek felkészítése szenvedélybetegekkel és azok hozzátartozóival
való hatékony munkára”. A képzés T- jelű, vagyis tanfolyam, melynek
megléte kötelező egy – egy képzési időszakban.
 PÁRTOLÓ TÁMOGATÁSOK
Egyesületünk köszönetét szeretné kifejezni azon települések
önkormányzatának, polgármestereinek, akik anyagi támogatásukkal
hozzájárultak 2015-ben is az egyesület működtetéséhez, fenntartásához.
A jövőben is kérjük a fenntartókat, az egyesületi tagokat, támogassák
egyesületünket, hogy tovább tudjuk Önöket segíteni, támogatni, a
falugondnoki szolgálatok érdekeit méltó módon képviselni.
Az idei évben a hírlevelünk megjelenéséig pártoló támogatást kaptunk:
Alsómocsolád, Bakóca, Bánfa, Bár, Bodolyabér, Boldogasszonyfa, Bürüs,
Cún, Csebény, Csertő,Drávacsepely, Drávakeresztúr, Drávasztára,Feked,

Görcsönydoboka, Gyöngyösmellék, Hásságy, Helesfa, Ivándárda,
Kisdér,Jisherend, liptód, Magyarhertelend, Mozsgó, Orfű, Szalánta,
Szalatnak, Szaporca, Szilvás, Szűr,Udvar, Zádor- Szörény, Zaláta –
Kemse, Zengővárkony, Zók, Piskó, Mánfa, Szentdénes, Hetvehely, Gödre,
Kisharsány,Nagytótfalu,Kisjakabfalva,Kistótfalu,Köblény,Lapáncsa,Lippó
,Lothárd,Lúzsok,Mekényes,Oroszló,Sárok,Vázsnok,Baranyajenő,Katádfa,
Liget,Nagypall,Ófalu,Páprád,Szalatnak,Tormás,Villánykövesd
településektől
 ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ VÁLTOZÁS!!!!!
Tájékoztatjuk a fenntartókat, falugondnokokat, hogy az ellátottjogi
képviselői feladatok elvégzése Baranya Megyében helyettesítéssel
történik, melyre figyelemmel mellékeljük az elérhetőségi hirdetményt,
melyet a szolgáltató, intézmény székhelyén az ellátottak számára jól
látható helyen kifüggeszteni szíveskedjenek.
Az intézményben az Ön területileg illetékes ellátottjogi képviselője:
BÁNKINÉ BOSNYÁK FRIDA
Munkaidőben elérhető telefonszáma:
06/20/489- 96-04
E-mail: bosnyak.frida@obdk.huCím: 7100 Szekszárd Béri Balogh Ádám
utca 5-7.
A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az OBDK zöldszáma hívható:
06/80/620-055
Pécs, Sellye, Sikós, Szigetvár járásokban még folyamatban van az
ellátottjogi képviselő személy kijelölése, hírlevelünk megjelenéséig még
nem került rá sor.
Az egyesülethez beérkezett írásos panaszokat továbbítjuk a fenti
elérhetőségen megtalálható ellátott jogi képviselőhöz.

 ÁGAZATI PÓTLÉK
A központi költségvetés támogatást biztosít a Kjt.-nek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kjtvhr.) 15/A. §-a szerinti, 2016. január-december hónapokban kifizetendő
ágazati pótlékhoz és annak közterheihez.
A települési önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvhr.
15/A. §-a szerinti ágazati pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként
jelenik meg a foglalkoztatott számára. Nem nyújtható támogatás az ágazati
pótléknak a Kjtvhr. 5. számú mellékletében meghatározott összegén felül
nyújtott összege és annak közterhei kifizetéséhez.
 KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ
A Falufejlesztési Társaság Kemény Bertalan tiszteletére, mint a
Falufejlesztési Társaság megalapítója és a falugondnoki szolgálat
létrehozója emlékének megőrzésére, „KEMÉNY BERTALAN
FALUFEJLESZTÉSI DÍJ” –at alapított.
A díj alapításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazon
természetes személyeknek, országhatáron belül, illetve a Kárpát-medence
területén, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve, kiemelkedő
színvonalon végzik, valamint a vidék és falufejlesztés elkötelezettjeként, a
vidék és falufejlesztés tekintetében, szűkebb környezetükben, vagy
országos szinten kiemelkedő eredményeket értek el.
A díj csak természetes személy részére, egy alkalommal ítélhető oda.
A díjban részesülhet az a természetes személy, - falugondnok, illetve a
falu és vidékfejlesztés során szűkebb vagy tágabb környezetében jelentős
eredményeket elérő személy - akit e szabályzatban foglaltak szerint a díjra
érdemesnek tart a javaslattevő.
Ajánlást tehet a javasolt személy munkáltatója, a települési önkormányzat,
vagy egyéb, pl. civil szervezetek, egyesületek is támogatnak. Az Elnökség
a „Díj bizottság” javaslata alapján hozza meg döntését.

A díj, 10 cm átmérőjű bronz plakett, melynek előlapját Kemény Bertalan
portréja, „Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj” felirattal, hátlapját a
Falufejlesztési Társaság logója díszíti
A díjátadó ünnepség 2016. évben március 4-én, pénteken 11 órai
kezdettel, az Alsómocsoládi Vendégház,-és Konferencia Központban
(Rákóczi utca 12) kerül megrendezésre. További információ az egyesület
honlapján megtalálható.
 BELÜGYMINISZTÉRIUMI DÍJ
A 2015. évi közfoglalkoztatási programok végrehajtásában kiemelkedő
szerepet betöltő közfoglalkoztatók eredményes munkáját ismerte el a
Belügyminisztérium. A közfoglalkoztatás területén végzett kimagasló
munkaszervezéséért, a programok innovatív, példaértékű megvalósításáért
minisztériumi díjban részesült három Baranya megyei falugondnoki
szolgálatot működtető település is: Bogdása, Boldogasszonyfa és Ócsárd.
Gratulálunk a Polgármestereknek, és nem utolsó sorban a
falugondnokoknak is!
 GÉPJÁRMŰ PÁLYÁZAT
A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére kiírt támogatások keretében egyesületünk sikeres pályázatot
tudhat maga mögött, melynek eredményeként jelenleg egy Suzuki
VITARA gépjárművel rendelkezünk.
Mivel az egyesület nem tud fenntartani kettő személygépkocsit, így a
Skoda Octavia eladásra kerül. Főbb paraméterei:
2002-es évjárat, 200000 futott km, légkondíció funkció, elektromos ablak,
téli – nyári gumi, egy év hátralévő műszaki érvényesség, irányár : 700.000
ft.
További információ a 06-20/325-1425, és a 06-20/322-7662-es
telefonszámon!

