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MEGHÍVÓ
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.

A Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete szeretettel meghívja
évadzáró rendezvénnyel egybekötött
évi rendes közgyűlésére
2017.12. 01-én 17. 00 órai kezdettel
Lúzsok helyszínen
Lúzsok – Kultúrház, Fő u. 44/a.

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

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, ismételten összehívom
2017.12.01-én 17.30 órai kezdettel, a napirend és a helyszín változatlanul
hagyásával, amely a megjelent tagok számától függetlenül
határozatképes.

Javasolt napirendi pontok:
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
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Tagfelvétel
Jelölő Bizottság tagjainak kiválasztása, munkájának előkészítése
Nyugdíjba vonult falugondnokok köszöntése
Egyebek

A jelentkezéseket 2017.11. 24-ig (péntek) várjuk a 06-20/298-0719 ,
06-20/322-7662, vagy 73/352-057-es üzenetrögzítős telefonszámon

 SZAKMAI RENDEZVÉNYEK 2017-ben
Falugondnoki kirándulást szerveztünk Szlovéniába, megtekintettük
az Orchidea – farmot, valamint Lendva nevezetességeit. Külön köszönjük
Lúzsok polgármesterének, Farkas Mihálynak, hogy anyagilag
támogatta a kirándulást, és nem utolsó sorban Gágó Zoltán Lúzsok
falugondnokának, aki vállalta a csapat szállítását. Köszönjük a részt
vevő falugondnokoknak, hogy velünk tartottak!
Egyesületünk részt vett a Falugondnokok Duna – Tisza Közi
Egyesületének 20 éves évfordulója rendezvényén 2017. október 13-án,
melyen a „visszatekintés az elmúlt időszakra, illetve a falugondnokság
jövője” téma kapott nagyobb szerepet.
 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.

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
 FALU ÉS TANYAGONDNOKI NORMATÍVA
Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről a következő törvényt
alkotja: (A 2018. évi költségvetési törvény tervezete alapján 3 100 000
forint/ szolgálat volt)
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 500 000 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.
 SZAKMAI PROGRAM

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

Egyesületünk elkészítette az erre vonatkozó jogszabálynak megfelelően a
falugondnoki szakmai programot, amely szakmai véleményezésre átkerült
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz. A jóváhagyást követően
honlapunkon közzé tesszük, azonban ennek időpontja nem ismert, ezért
minden fenntartó a módosítást 2017.12.31-ig végezze el!

 SZAKMAI HÍREK
2017. január 1-től a falu és tanyagondnoki szolgálatok működésének,
működtetésének tekintetében többségében a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság intézménye látja el a feladatokat, elérhetősége:
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
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
Ügyfélkapcsolati vezető:
Gschvindt Petra Ágnes
főosztályvezető-helyettes, Főigazgatósági Titkárság
(Bővebb információ honlapunkon olvasható!)

A képzésről bővebb tájékoztató az egyesület honlapján olvasható
(www.baranyafalu.hu).
A 2017. május 22-én hónapban indult képzésen 3 település falugondnoka
vett részt: Szigetvár, Gyűrűfű, Újmohács, akik sikeres vizsgát tettek
2017.11.09-én. Gratulálunk nekik!
2017. november 20-án induló alapképzésen Bürüs, Endrőc, Kisdobsza,
Hásságy, Kisdér, Drávafok és Bosta falugondnoka vesz részt.
 TOVÁBBKÉPZÉSEK
„Segítő szakemberek felkészítése szenvedélybetegekkel és azok
hozzátartozóival való hatékony munkára” c. továbbképzésünk zajlik
Szűr községben, 18 fővel.
Várjuk a továbbképzésre jelentkező falu és tanyagondnokokat, melyhez a
jelentkezési lapok az egyesület munkatársaitól igényelhetők, vagy
letölthetők a honlapunkról (www.baranyafalu.hu).

 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
postacímére kell továbbítani:
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
További információ:
Bartus István
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 70/505-6184
E-mail: bartus.istvan@szgyf.gov.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. 06-70/505-6076
E-mail: info@szgyf.gov.hu
mukodesinyilvantartas@szgyf.gov.hu
Az intézmény a képzési időszak lejártát követően nem minden esetben
küldi meg a falugondnok új képzési időszak tartamát, azért javasoljuk
annak beszerzésére a fenntartó hivatalból történő kezdeményezését.
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.
Lippó, Ivándárda, Szalánta, Feked,Kórós, Zaláta, Lúzsok,
Magyarlukafa, Lapáncsa, Óbánya,Baranyajenő, Baranyahidvég,
Liptód, Kisvaszar, Aranyosgadány, Endrőc, Mozsgó, Boldogasszonyfa,
Csertő, Drávakeresztúr,Gödre, Tésenfa, Varga.
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
andrea.bogardi@ijb.emmi.gov.hu
06-20-4899-576
Pécsi, Sellyei, Siklósi, Szentlőrinci, Szigetvári járások

BÁNKINÉ BOSNYÁK FRIDA
frida.bosnyak@ijb.emmi.gov.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)

 GYERMEKVÉDŐ HÍVÓSZÁM
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 17. §
(7) bekezdés b) pontja 2017. január elsejétől nevesíti a gyermekvédő
hívószám működtetésével kapcsolatos feladatot, amit a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság működtet. A 06 80 630155 telefonszám a
nap 24 órájában ingyenesen hívható!

