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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

11. évfolyam 30. szám

KRESZ- SZAKMAI KONZULTÁCIÓS NAP
Egyesületünk KRESZ – szakmai konzultációs napokat szervez, négy
alkalommal, négy különböző helyszínen. Előadó: Takátsy Zoltán
A rendezvények tervezett időpontjai:
2017. július 28. (péntek) 9.00 -12.00 Magyarmecske - Polg, Hivatal
2017. október, 2018. február, 2018. június hónapban.
Várjuk azon települések jelentkezését a sásdi, a villányi és a szigetvári
kistérségből, akik szívesen lennének házigazdái a rendezvénynek.
A rendezvényen való részvételhez jelentkezés szükséges, mely az egyesület
munkatársainál tehető meg 2017. július 21-ig.

A BARANYA MEGYEI FALUGONDNOKOK EGYESÜLETE
2017. augusztus 24-26-ig
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,
Marics Éva 06-20/322-7662-es telefonszámon érhető el.
E-mail: bmfalu@h-wnet.hu

LÁTÓUTAT
szervez Tarhosra - Libás Tanyára, valamint a közeli tanyagondnoki
településekre. Bővebb információ a harmadik oldalon!!!

 SZAKMAI RENDEZVÉNYEK 2017-ben

foglalkoztatás kezdő időpontjától számított egy éven belül
elvégzi SzCsM Rendelet 39.§ (5)

Szakmai nap
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázatnak
megfelelően szakmai napot tartottunk 2017.április 20-án Orfű településen,
melyre a zord, téli időjárás ellenére is szép számban érkeztek
falugondnokok, jegyzők és fenntartók egyaránt. A rendezvényt az egyesület
elnöke, Samu János nyitotta meg, köszöntötte a megjelenteket, ezt követően
Fűziné Kajdy Zita, a település polgármestere is szívélyesen köszöntötte a
résztvevőket, majd bemutatta a települést, az eddigi sikereiket, és
nehézségeiket.
Az előadók között köszönthettük:
Horváth Takács Bernadett -EMMI szociális szakreferenset
Dr. Livják- Rozoga Veronika – Baranya Megyei Kormányhivatal osztályvezető
Kutai Tibor – MNVH területi felelős Fejér Megye
Orsós István – Marócsa falugondnoka
Farkas Mihály- Lúzsok polgármestere
Az előadások témái érintették a jogszabály módosításokat, a
kormányhivatal falugondnoki szolgáltatással kapcsolatos ellenőrzési
tapasztalatait, valamint a várható fejlesztési pályázatokat.
Felhívjuk a fenntartók figyelmét a jogszabály módosításokon belül is a
 szakmai program módosítására, valamint annak határidejére,
amely 2017. december 31. Ide vonatkozó jogszabályok:
1/2000.(1.7) SzCsM rendelet 5/A.§., 5/B.§, 119.§(1)a)
 További fontos jogszabályi változás, az alapfeladatok –
SzCsM.rendelet 39.§(1) – szolgáltatási elemekkel való
kiegészítése SzCsM. Rendelet 39.§(6) bekezdése alapján:
szállítás, megkeresés, közösségi fejlesztés
 Falu –illetve tanyagondnoki munkakörben csak olyan személy
foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontjában a
munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez szükséges falu
és tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a

Köszönjük Bús Gizellának, a település falugondnokának, valamint Füziné
Kajdy Zita Polgármester Asszonynak, hogy biztosították a helyszínt, és
közreműködésükkel emelték a rendezvény színvonalát, és hozzájárultak
annak sikeréhez!
Közgyűlés
Egyesületünk évi rendes közgyűlését tartotta 2017. május 26-án, Csertő
településen. A meghívóban meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően
elfogadásra került a 2016. évi közhasznúsági jelentés és számviteli
beszámoló. A tagság jelenlévő tagjai elfogadták a 2017. évi munkatervet.
Az egyesület tagságából törlésre kerültek azon falugondnokok, akik már
nem kívántak a tagságban részt venni.
Felvételt nyertek: Orsós József Kishajmás, Leipod Kornél Köblény, Hafner
Csaba Ellend falugondnoka.
Köszönjük Csonka János Dencsháza falugondnokának a finom vacsorát,
valamint Fleckistánné Csöme Edit Polgármester Asszonynak, hogy
biztosította közgyűlésünk helyszínét
 FALU ÉS TANYAGONDNOK HELYETTESÍTÉSE
A szociális alapellátások esetében a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.)
SzCsM rendelet 19. § (5) bekezdése előírja, hogy a fenntartónak folyamatosan
nyújtania kell, vagyis nem szüneteltetheti az ellátást: Az alapszolgáltatások
nyújtását a fenntartó nem szüneteltetheti, a folyamatos működésről távollét esetén
a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon, a szolgáltatást
végző személynek a 3. számú mellékletnek megfelelő képesítéssel rendelkező
személlyel történő helyettesítése, illetve másik szociális szolgáltatóval,

intézménnyel, illetve annak fenntartójával kötött megállapodás révén
gondoskodik.

A 3. sz. melléklet alapján a tanyagondnok, falugondnok munkakör esetében:
„nincs felsőfokú elvárás, de bármilyen felsőfokú végzettséggel is
betölthető”
A fentiek alapján a kinevezett falu- vagy tanyagondnok távolléte
(szabadság, betegállomány, stb.) esetén a helyettesítés bármilyen
végzettségű személlyel teljesíthető. A helyettesítő személyre nem
vonatkoznak az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 39. § (5) bekezdésében
foglaltak, vagyis a helyettesítő személyt nem kell bejelenteni a falu- és
tanyagondnoki alapképzésre.
A költségvetési törvényben meghatározott támogatásra akkor jogosult a
fenntartó, amennyiben a szolgáltatást a Szoctv. 60. §-a és a külön
jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően tartja fenn.
Horváth Takács Bernadett
EMMI
szociális szakreferens

 LÁTÓÚT
. A Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete
2017. augusztus 24-26-ig
LÁTÓUTAT
szervez Tarhosra - Libás Tanyára, valamint a közeli tanyagondnoki
településekre. A tervezett létszám 15 fő, várjuk azon falu és
tanyagondnokok jelentkezését, akik szívesen részt vennének a három napos
szakmai tanulmányúton. Jelentkezni az egyesület munkatársainál lehet 0673- 352-057-es, 06-20/322-7662-es telefonszámon, vagy a bmfalu@hwnet.hu e-mail címen.
Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 14.(hétfő)

 SZAKMAI HÍREK
 FALU ÉS TANYAGONDNOKI NORMATÍVA (2018. évi
költségvetési törvény tervezete alapján)
FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 100 000 forint/szolgálat A támogatásra az a
települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a tanyagondnoki
szolgáltatást a Szoctv. 60. §-a és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti
szakmai szabályoknak megfelelően tartja fenn. A támogatás a települési
önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.
 1%
A 2015. évben kiutalt 1%-os összeg 146 467 Ft volt, mely összegből
2016-ban 133 000 Ft-ot használtunk fel évi rendes közgyűlésünkre,
valamint év végi szakmai rendezvényünkre, honlapunk karbantartására és
tartalomfeltöltésre. 13467 Ft-ot tartalékolunk a következő évre cél szerinti
tevékenységeinkre.

–

Közlemény a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
jogutódlással történő megszűnéséről

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a
továbbiakban: NRSZH) az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi
formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával
összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló
378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdése szerint 2016.
december 31. napjával az Áht. 11. § (3b) bekezdés b) pontja
alapján beolvadásos különválás útján jogutódlással megszűnik.
2017. január 1-től Budapest Főváros Kormányhivatala, a Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság,
az
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság látja el
a feladatokat

Az intézményi integráció időszaka alatt az NRSZH biztosítja a feladatok
zökkenőmentes ellátását. A jogutódlással kapcsolatos aktuális helyzetről a
www.nrszh.kormany.hu honlapon folyamatos tájékoztatás kapható.
A falu és tanyagondnoki szolgálatok működésének, működtetésének
tekintetében többségében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
intézménye veszi át a feladatokat, elérhetősége:

További információ:
Bartus István
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
E-mail: bartus.istvan@szgyf.gov.hu

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

A képzésről bővebb tájékoztató az egyesület honlapján olvasható
(www.baranyafalu.hu).

Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u.49.
Postacím: 1132 Budapest, Visegrádi u.49.
Központi telefonszám: +36-1-769-1704
Központi faxszám:+36-70-900-1010
Központi e-mail: info@szgyf.gov.hu
Honlap: www.szgyf.gov.hu

A 2016. november 21-én hónapban indult képzésen 6 település
falugondnoka vett részt: Kishajmás, Hosszúhetény, Ellend, Pócsa,
Drávacsepely, Baranyahídvég, akik 2017.május 04-én sikeres vizsgát
tettek. Gratulálunk nekik!
Jelenleg is folyik egy alapképzés, melyen Szigetvár, Gyűrűfű, Újmohács
és Somogy megyéből Kőkút falugondnoka vesz részt.

Ügyfélkapcsolati vezető:
Gschvindt Petra Ágnes
főosztályvezető-helyettes, Főigazgatósági Titkárság
(Bővebb információ honlapunkon olvasható!)
 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
A képzésre történő jelentkezés folyamatos. A képzés szervezését a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el.
A jelentkezéseket a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
postacímre kell továbbítani!

 TOVÁBBKÉPZÉSEK
Hatékony kommunikáció – eredményes együttműködés” című
továbbképzés ért véget 2017. május 18-án, melyet Szigetvár – Zsibót
Szőlőhegyen tartottunk meg, 18 fővel.
A következő képzésre várjuk a jelentkezőket, melynek témája a
„Segítő szakemberek felkészítése szenvedélybetegekkel és azok
hozzátartozóival való hatékony munkára”. A képzés T- jelű, vagyis
tanfolyam, melynek megléte kötelező egy – egy képzési időszakban.
Jelentkezési lapok az egyesület munkatársaitól igényelhetők, vagy
letölthetők a honlapunkról (www.baranyafalu.hu).

 MŰKÖDÉSI NYILVÁNTARTÁS
A szociális és gyermekvédelmi működési nyilvántartással kapcsolatos
ügyek intézésével foglalkozó munkatársak elérhetőségei:
Postacím:
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Képzésszervezési Osztály
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
E-mail: info@szgyf.gov.hu
mukodesinyilvantartas@szgyf.gov.hu
Bővebb tájékoztató az egyesület honlapján olvasható!
(www.baranyafalu.hu).

 PÁRTOLÓ TÁMOGATÁSOK
Egyesületünk köszönetét szeretné kifejezni azon települések
önkormányzatának, polgármestereinek, akik anyagi támogatásukkal
hozzájárultak hírlevelünk megjelenésekor 2017-ben is az egyesület
működtetéséhez, fenntartásához:
Bár, Baranyaszentgyörgy, Bodolyabér, Csebény, Drávacsepely
Drávasztára, Ellend, Gordisa, Görcsönydoboka, Hásságy, Helesfa,
Hosszúhetény , Kishajmás, Kisherend, Kislippó, Kistótfalu, Köblény,
Lothárd, Magyarhertelend, Magyarmecske, Magyartelek, Mánfa,
Márok, Mecsekpölöske, Mekényes, Nagypall,
Ófalu, Oroszló,
Patapoklosi, Sárok, Sumony, Szárász, Szemely, Szentdénes, Szűr,
Szőkéd, Teklafalu, Tormás, Vázsnok, Zádor, Zók, Zengővárkony.
A jövőben is kérjük a fenntartókat, az egyesületi tagokat, támogassák
egyesületünket, hogy tovább tudjuk Önöket segíteni, támogatni, a
falugondnoki szolgálatok érdekeit méltó módon képviselni.

 ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ
Tájékoztatjuk a fenntartókat, falugondnokokat, hogy az ellátott jogi
képviselői feladatok elvégzése Baranya Megyében az alábbi területi
megosztással valósul meg:
BENCZÉNÉ BOGÁRDI ANDREA

bogardi.andrea@obdk.hu
06-20-4899-576
Pécsi, Sellyei, Siklósi, Szentlőrinci, Szigetvári járások
BÁNKINÉ BOSNYÁK FRIDA

bosnyak.frida@obdk.hu
06/20/489- 96-04
Bólyi, Hegyháti, Komlói, Mohácsi, Pécsváradi járások
Az egyesülethez beérkezett írásos panaszokat továbbítjuk a fenti
elérhetőségen megtalálható ellátott jogi képviselőhöz.

 AZ ORSZÁGOS JELENTÉSI RENDSZERREL KAPCSOLATOS
VÁLTOZÁSOK
A 2016. január 1-étől hatályos a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési
rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (Nyr.) átfogóan
újraszabályozta az Országos Jelentési Rendszert.
Erre a célra új jelentési felület kerül kialakításra az Igénybevevői
Nyilvántartáson (KENYSZI) belül, amely fejlesztése jelenleg még
folyamatban van. A jelentési lehetőség megnyitásáról honlapunkon
adunk tájékoztatást (www.baranyafalu.hu)

 „KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ”
Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj elnyerésének lehetőségére hívtuk fel
minden munkáltató és falugondnok figyelmét. E lehetőséggel élve
egyesületünk a fenntartóval közösen felterjesztette Csebény
Önkormányzatának falugondnokát, Gyenes József falugondnokot, aki
2017-ben Kemény Bertalan Falufejlesztési Emléklap adományozásban
részesült. Gratulálunk neki!
 „KIVÁLÓ SZOLGÁLAT” pályázat
A Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete Tagjai számára
KIVÁLÓ SZOLGÁLAT
elismerés elnyerésére pályázatot hirdet.
Az elismerő címre az Egyesületet támogató Baranya megyei falu-és
tanyagondnokságok pályázhatnak, akik legalább 5 éve falu/tanyagondnoki
munkakörben dolgoznak. Évente legfeljebb öt elismerés adható ki. A
Kiváló Szolgálat elismerést elnyert település falu/tanyagondnokságának
működtetője oklevelet, falu/tanyagondnoka értékes ajándékot kap.
A pályázatot 2017. augusztus 31-ig lehet benyújtani az egyesület
bogdásai irodájába (7966 Bogdása, Kossuth Lajos utca 103.) három
példányban. A Bíráló Bizottság 2017. szeptember 14-ig bírálja el a
pályaműveket. A pályázatnak tartalmaznia kell a falu/tanyagondnokság
szakmai programját, a falugondnokság működésének részletes
beszámolóját legfeljebb 10 gépelt oldal terjedelemben.
Kérjük a fenntartókat, hogy akik szerint a lakosság és az
önkormányzat legnagyobb megelégedésére végzi a falu/tanyagondnok
a feladatát nyújtsanak be pályázatot. Várjuk a pályaműveket

 FALUFEJLESZTÉSI TÁRSASÁG FELHÍVÁSA
A Falufejlesztési Társaság szándéka, hogy az EFOP-1.3.5-16 „Társadalmi
szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével”c. projekt eszközeivel
is segítse az aprófalvak, a tanyavilág természeti, társadalmi erőforrásainak
felértékelődését.
Egyúttal
szükségesnek
tartunk
egy
olyan
együttgondolkodást, amely utat mutat a falugondnoki szolgálatok
bővítésére, újragondolására. Folyamatsegítő-közösségépítő találkozókon
támogatni kívánunk minden olyan ötletet, elképzelést, rendezvényt,
eseményt, kezdeményezést, amely hozzájárul a falu, a helyi közösség
megtartó képességéhez. Az alábbi témakörökben és tartalmakkal bővíteni
tudjuk a partnerszervezetek már elhatározott, előkészítés, szervezés alatt
álló saját programjait (képzések, látó utak, szakmai napok, családi napok,
generációk napja, 20 éves egyesületi ünnepi konferenciák, fórumok, vagy
az egyes falu- tanyagondnoki településeken tervezett kisebb-nagyobb
közösségi eseményeket).
 A már nyugdíjas falugondnokok önkéntes csapata megalakulása
megyénként, ez jelenthet több találkozót, homálybogozást, persze
nem egy szokványos megyei/országos nyugdíjas klubról van szó,
ahova nem csak a nyugdíjasok, hanem az aktív fiatal falugondnok
is beletartoznak, persze szigorúan önkéntes alapon.
 Nincs feldolgozva, hiányzik a megyei FG.egyesületek története,
ebben számítunk a ma már nyugdíjas falugondnokokra is, a ’nagy’
öregekre.
 Vértesacsai Falugondnokok Házában a legalább húsz, huszonöt éve
„szolgálók”, nagy öregek és fiatal falugondnokok találkozói.
 Bevonásuk a Vértesacsán, a Falugondnokok Házában tervezett
Kemény Bertalan munkásságára épülő (interaktív) műhely, kiállítás
létrehozásába: tudás, tapasztalat, írott, digitális dokumentumokkal.
Közösségépítő folyamat és dokumentálása (írott, képi és
hangrögzítő) Történetek elmesélése, ’Kezdetek üzenete’, a Kb. 20
éve létrejött egyes megyei FG. egyesületek élete, léte,
kezdeményezései, szolgáltatásai, személyiségei, egyediség,
különlegesség stb.

