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Aranyosi Ervin: Szeretettel adni

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: Fajcsiné Marics Éva
Kiadja: 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,
Marics Éva 06-20/322-7662-es telefonszámon érhető el.
E-mail: bmfalu@h-wnet.hu

Próbáld ki!Jó érzés szeretettel adni,
éhest megetetni, s nem hagyni megfagyni!
Jó érzés figyelni, hogy telik a bendő,
mikor van ételből kellő, elegendő.
Lásd, a látványától jól lakik a lélek,
segítsd hát azokat, kik odakint élnek!
Hidd el, a jó érzés lelkedre fog hatni,
mert jó szeretettel, s szeretetet adni!
Ha szeretet adsz, az már egy varázslat,
sosem fog a hiány megjelenni nálad,
hiszem a jó Isten azt az űrt kitölti,.
a bőség ruháját a lelked feltölti.
Áramlani is fog minden, ha van helye,
csak az üres polcot pakolhatod tele
Az nem a te dolgod, honnan lesz a pótlás,
csupán az a fontos, az adásban jót láss!
Hej, ha minden ember tiszta szívből adna,
éhező a Földön biztos nem maradna!
Nem lenne elesett, szeretetlen lélek,
mindenki érezné:- Teremtőmben élek!
Végre megértenénk az élet értelmét,
s jóra használhatnánk a szívet, az elmét!
Együtt teremthetnénk boldogabb világot,
amilyet az ember a Földön nem látott!



III. ORSZÁGOS FALUGONDNOKI SZAKMAI
KONFERENCIA



A rendezvény egyik sajátossága volt, hogy megismertettük a
vendégeket olyan vállalkozókkal, szervezeti egységekkel, akik
közvetlenül, illetve közvetett módon kapcsolódnak az egyesülethez, és
szívesen megmutatták magukat. Bemutatkozott a mohácsi székhellyel
rendelkező Pándy Kálmán Otthon, melyet Radicsné Muk Etelka
foglalkozás vezető irányításával. Beszélt az otthon történetéről, az
ellátottakról, valamint azokról a munka jellegű foglalkozásokról,
melyekkel nagy eredményeket értek el az idők során.



Dr. Finta István Ph.D.tudományos munkatárs MTA Közgazdasági-és
Regionális Tudományi Kutatóközpont – „A falvak lakossági igényei és
a fejlesztéspolitika válaszai” témát, elsősorban ,mint kutató közelítette
meg. Fontos meghatározni, hogy miben más a vidék területi egysége a
városi térségtől, mert központilag csak ebben az esetben lehet a vidék
érdekeit képviselni. Részletesen taglalta a városi terület és a vidék közti
szolgáltatás iránt megjelenő igényeket, a legjelentősebb különbség a
fejlesztési igény és lehetőségek között mutatkozott meg. Egy 20042014-ig tartó felmérés eredményeit osztotta meg, melyben vizsgálták,
hogy milyen a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés a városokban,
illetve a vidéki településeken. Ehhez szervesen kapcsolódik a
települések számára kiírt pályázatok, melyek sok esetben nem
szükségszerűek, vagyis a pályázati téma nem feltétlenül illeszkedik a
település helyi szükségleteihez. Ebben nyújthatnak hathatós segítséget
a helyi igényeken alapuló fejlesztési módszerek, a LEADER, ITI.
Fontos a LEADER managmentje, a pályázati szakemberek, akik meg
tudják mozdítani azokat a kis településeket, ahol kézzel fogható
eredmények mutatkozhatnak meg egy –egy pályázat eredményeként.
Ennek keretében valósult meg a 2007 – 2013-as időszak falu és
tanyagondnoki busz pályázat. A 2014- 2020-as időszakra nincs tervezve
gépjármű pályázat.



Schwarcz Gyöngyi – Nemzetstratégiai Kutató Intézet osztályvezetője
„Falugondnokságok határok nélkül” pályázatot mutatta be, melynek
célja, a határon túli és az itthoni szolgálatok közötti együttműködés
bemutatása, melyhez kérte az egyesületek, a falugondnokok, a
fenntartók segítségét a felméréshez szükséges kérdőívek kitöltésével.

Egyesületünk az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával, a
falu és tanyagondnokokat segítő egyesületek együttműködésével országos
falugondnoki szakmai konferenciát tartott 2018.10.25-26. napján
Szigetváron. Előadóink között köszönthettük
I.nap


Dr. Simon Attila Szociális Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkár
Urat, aki az „ A falu és tanyagondnoki szolgálatok” témában beszélt a
szolgáltatás szükségességéről, Kemény Berci bácsiról, a szolgáltatás
megálmodójáról – alapítójáról; a jogszabályi háttérről, amely lehetővé
tette ezt a szakfeladatot is a törvényi szabályozásnak megfelelően
működtetni. A falugondnoknak küldetése van, nagy feladat van a vállán,
a vidék elnéptelenedik, a fiatalok a városokba költöznek, egyre több
településen hoznak létre új szolgálatokat, melynek fontos szerepe van a
különböző szolgáltatások összekapcsolódásában is. Beszélt a
szolgálatok befogadásáról, melyet 2017. július 12-től már nem kell az
önkormányzati fenntartás esetében kérelmezni. Ugyancsak módosult a
gépjármű adatainak szolgáltatói nyilvántartásba való bejelentése
2018.január 01-től, mely a korábbi időszakhoz képest kivédi a
bejelentés elmulasztása okozta bírság kiszabását. A közalkalmazotti
bértábla módosítása lehetővé tette a falugondnokok magasabb
bérkategóriába sorolását, melyhez a szolgáltatásra fordítható éves
költségvetési normatíva 600 ezer Ft-os összege is hozzájárult, így a
fenntartók évi 3,1 millió Ft-ot fordíthatnak a szolgáltatásra, mely
országosan ez az éves költségvetésből 4,1 milliárd Ft összeget tesz ki.
A falu és tanyagondnoki alap - és továbbképzés rendszere is megújult,
jelenleg lektorálás alatt van, remélhetőleg 2019-től már az új képzési
tematikák szerint zajlanak a képzések. Felhívta a résztvevők figyelmét
a szociális ágazati portálon megtalálható GYIK –re (Gyakran Ismételt
Kérdések), ahová várják minden érdeklődő szakmai kérdéseit







A rendezvény másik sajátossága volt, hogy minden egyesületet
felkértünk egy kedves, ám tanulságos történet elmesélésére, így
természetesen egyesületünk falugondnokai is készültek egy – egy ilyen
történettel. Első történetünket Boronyák Éva, Vázsnok
falugondnokától hallgathattuk meg, majd másodikként Baranyai
Miklósné Bakonyszentivány falugondnoka mesélt nekünk.
Csomay-Bognár Kinga, a Magyar Falu Program Fejlesztéseinek
Koordinációjáért Felelős Főosztály vezetőjétől „A Magyar Falu
Program” előadását hallgathattuk meg (Gyopáros Alpár Kormánybiztos
Úr helyett). A program kidolgozása során széles körú párbeszédet
folytattak az egyes minisztériumokkal, TÖOSZ-szal, Megyei
Önkormányzatok Országos Szövetségével. De tekintettel voltak a
beérkezett javaslatokra, melyeket a polgármesterektől, érdekvédelmi
civil szervezetektől kaptak, és igyekeztek beépíteni a program
koncepciójába. A program hosszú távra szól, jelenleg azonban csak a
2019. évi alprogram elemeit tartalmazza. Célja, hogy több évtizedre
nyújtson az 5000 fő alatti településeknek fejlesztési lehetőséget, mely a
népesség megtartó és népesség növelő erejét szolgálja. Ehhez pályázati
lehetőséget nyújtanak az önkormányzatok számára. A programot
2019.január 01-től szeretnék indítani, előkészületi programokkal, 2020tól komplex koncepciót szeretnének a kormány elé vinni. A programnak
négy fő pillére van, melyeknek további alprogram elemei: lakhatás,
közszolgáltatás, közlekedés, helyi identitás. Minden további javaslatot
szívesen fogadnak, a program sikeres, hosszú távú megvalósításához.
A téma széles körű érdeklődést váltott ki, így több hozzászóló is
kifejtette a magában megfogalmazódott kételyeit.
Szabó Gábor Maróc falugondnok történetével ismertetett meg
bennünket Szeder – Kummer Mária a Zalai Falvakért Egyesület
ügyvezető titkára,majd Kordé György Kisherend falugondnoka mesélt
jóízűen Juliska néniről, aki nagyon nehezen fogadta el Gyurit, a
falugondnokot.



Nagy Júlia, Falufejlesztési Társaság, Népfőiskolai tagozatvezető,
„ Együttműködés, gondoskodás, sokszínűség, jókedv” címmel zajló
projekt bemutatása következett.



Bereczki Lajos, Gyüre község falugondnokának ízes történetét
ismerhettük meg, majd Pál Gyula Zomba község falugondnoka mesélt,
és harmadikként Bozóki Imre, Mórahalom tanyagondnoka is elmesélte
érdekes történetét. Cziborné, Éva is szerette volna, ha megismerhettünk
volna egy mihályfai történetet, szívesen hallgattuk őt, csakúgy, mint
Palman Imre Csesztve falugondnokát.



Nagy Csaba Országgyűlési Képviselő Úr - Baranya megye fejlesztési
lehetőségeiről tájékoztatta a baranyai érintetteket. Beadott és nyertes
pályázatokat ismertette, melyeket igyekeztek a legtöbb vidéki területre
eljuttatni.



Ádám Ottó, Sajóbecse falugondnokának, és Kozma Judit Győr –
Moson –Sopron Megyei Falugondnokok Egyesületének elnöke
történetével zártuk első napunk szakmai részét.

Egyesületünk ezen rendezvény keretén belül adta át 2018. évi Kiváló
Szolgálat Díjazottaknak az egyesület ajándékát. Ebben az évben díjban
részesült Lang József Almamellék falugondnoka, és Jung János Ófalu
falugondnoka. Gratulálunk nekik!

Az estét ünnepléssel zártuk le, egyesületünk 25. évfordulóját ünnepelhettük
meg e nem mindennapi keretek között.

célterületeket, annak kereteit, feltételeit, előnyeit, értékeit, valamnt a
gyakorlatban való megjelenését.


II. nap
A konferencia második napján lehetőség volt az érdeklődőknek a helyi
nevezetességeket megnézni, így került sor a Szigetvári Vár
megtekintésére, illetve ott egy harcászati élmény bemutatóra is
meghívást kaptak.


A szakmai vonalat tovább folytatva, elsőként
Ráczné Németh Teodóra mb. Főosztályvezető, az SzGyF Módszertani
Főosztályától tartotta meg előadását „A Módszertani Főosztály feladatai
a falu és tanyagondnoki szolgáltatáshoz kapcsolódóan” témában. Fontos
a módszertani főosztály struktúrájának, feladatainak ismerete.
Részletezte a szakértői feladatok elemeit, mint pl. a szakmai programok
véleményezése; szakmai ellenőrzések, azok tapasztalatai, valamint
melyek a javítandó területek. Ismertette a 2017. évi falu és
tanyagondnoki szolgáltatással érintett lakosok számát, ehhez szorosan
illeszkedve a falu és tanyagondnoki szolgáltatók számát, ez utóbbi
megyénkben 172 szolgálatot jelent. Felvázolta az együttműködési

Szarvák Mónika - Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltatások
Főosztályának szakreferense „Képzés, továbbképzés falugondnokok,
tanyagondnokok részére” egyik legaktuálisabb témáról tájékoztatott
bennünket. Szükségessé vált a meglévő képzések felülvizsgálata,
korszerűsítése, így az új képzések kidolgozásra kerültek. A falu és
tanyagondnoki oktatási program lektorálásra vár, az első képzés az új
tematika szerint 2019. tavasszal várható. Részletezte az új
továbbképzési rendszert, megismertette annak új elemit, formáit,
gyakorlati útbaigazítást adott a képzési felület kezeléséhez.

A rendezvény sok előkészületet igényelt, azonban ugyanolyan fontos volt a
gördülékeny, probléma mentes lebonyolítás is, melyhez sok segítséget
kaptunk Nagy Ákos Nagyváty, Bodovics János Rózsafa, Kurcz Tamás
Endrőc, Szolga Zsolt Drávafok falugondnokától! Köszönjük
munkájukat, továbbra is számítunk a segítségükre!
 SZAKMAI PROGRAM
Egyesületünk elkészítette az erre vonatkozó jogszabálynak megfelelően a
falugondnoki szakmai programot, amelyet szakmai véleményezésre
megküldtünk a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya
számára. A szakmai program honlapunkról letölthető (Hírek
menüpontban), a hozzá kapcsolódó szakmai ajánlás figyelembevételével
 GYIK
„Gyakran ismételt kérdések” tájékoztató a falugondnoki és tanyagondnoki
szolgáltatáshoz, mely az alábbi linken érhető el:

http://szocialisportal.hu/web/guest/hirmegjelenito//journal_content/56/10181/149211

 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS,
GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI
FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
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.
ob) Kiegészítő fajlagos összegek a db), e) és k)-m) alpontok szerinti
támogatásokhoz
Az önkormányzatokat a 2017-18. évi minimálbér és garantált
bérminimum összegét érintő intézkedésekhez az alábbi kiegészítő fajlagos
összegek szerint illetik meg támogatások:
Jogcím
Megnevezés
Kiegészítő fajlagos összeg
Házi segítségnyújtás –
III.3.db)
+120 000 forint/fő
személyi gondozás
Falugondnoki
vagy
III.3.e) tanyagondnoki
+600 000 forint/szolgálat
szolgáltatás
Hajléktalanok átmeneti
III.3.k)
+21 650 forint/férőhely
intézményei
Támogató szolgáltatás –
III.3.l)
+1 100 000 forint/év/szolgálat
alaptámogatás
Közösségi alapellátások –
III.3.m)
+1 400 000 forint/év/szolgálat
alaptámogatás
A támogatás a db), e) és k)-m) alpontoknál jelzett létszám alapján illeti
meg az önkormányzatokat. A támogatás felhasználásával kapcsolatban a
kiegészítő szabályok db), e) és k)-m) alpontokra vonatkozó rendelkezéseit
kell alkalmazni.

 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
A
működési
alapjogszabályok

nyilvántartás

tevékenységét

meghatározó

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 92/D.-H. paragrafus
- A működési nyilvántartás részletes szabályait a személyes gondoskodást
végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII.
4.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: 8/2000. SZCSM rendelet)
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)

 1%
A Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete tisztelettel
kéri, hogy adójuk 1 %-val idén is támogassák
Egyesületünket. Támogatásukat előre is köszönjük!
Adószámunk: 18303164-1-02

 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 e-mail: info@szgyf.gov.hu
Honlap: www.szgyf.gov.hu


TOVÁBBKÉPZÉSEK

Tájékoztatunk minden fenntartót és falugondnokot, hogy a továbbképzésre
vonatkozó jogszabály - 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet - 2018. július 01től MEGVÁLTOZOTT!
A jogszabály módosította a
A/ képzési formákat
 kötelező továbbképzés
 munkakörhöz kötött továbbképzés
 választható továbbképzés
B/ a továbbképzési időszakot
- időtartama 4 év
- e rendelet szerint 2018. július 1-én a továbbképzésre kötelezett
képzési időszaka 2018. július 01-én újra kezdődik. Az eddig
megszerzett pontok, valamint a folyamatban lévő képzések során
megszerzett pontok a választható továbbképzési pontokként
beszámításra kerülnek.
- azon személyek számára, akik az előírt továbbképzési időszak vége
előtt teljesítették a kötelezettségüket, az új képzési időszak csak az
előző időszak letelte után indul

C/ a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez előírt továbbképzési pontok
arányát a képzési formákhoz igazítva, vagyis
képzési formák

Előírt képzési pont
60 pont

Kötelező
12 pont
továbbképzés
20 %
Munkakörhöz kötött 24 pont
továbbképzés 40%
Választható
továbbképzés 40 %

24 pont

Előírt képzési pont
80 pont (felsőfokó
végzettség esetén)
16 pont

32 pont

32 pont

D/ A munkakörhöz kötött továbbképzési kötelezettséget a továbbképzési
időszak feléig teljesíteni kell !!!
F/A minősített továbbképzési programok
kiegészültek:
- szakmai e-learning
- szakmai blended – learning típusokkal

típusai

módosultak,

8/2000.(VIII.4) SzCsM rendelet módosítása
- a továbbképzésre kötelezett munkavállaló kötelező, munkakörhöz
kötött és választható továbbképzési kötelezettségének teljesítését a
tárgyévet követő év február 28-áig jelenti a nyilvántartónak a 4. sz.
melléklet szerint.

 ONLINE JELENTKEZÉSI FELÜLET
Elérhetőség és felvilágosítás: https://ojkf.szgyf.gov.hu/
• Regisztráció két külön felületen történik: intézményi és
pályázói
• Intézményi regisztrációt követően tud a pályázó
beregisztrálni
• Regisztrálást követően összekapcsolja az intézményeket
pályázóikkal
• Ezt követően tudnak jelentkezni az intézmények és
pályázóik képzéseinkre
Regisztráció menete:
1. A rendszer főoldalán található videó képes segítséget ad mind a
munkáltatói szervezet, mind a munkavállaló pályázati regisztrációjának
lebonyolításához.
2. Előzetesen az önkormányzat/fenntartó adatait kell rögzíteni a
rendszerben, amihez e-mail cím és jelszó alapján lehet belépni „Szervezeti
belépés” kiválasztásával.
A rendszer az alapadatok megadása után a MŰKENG adatbázis alapján
feltölti az önkormányzat/fenntartó adatait, amit ha szükséges át lehet írni. A
szervezeti felület érvényesítéséhez ki kell nyomtatni, majd aláírás után
feltölteni egy nyilatkozatot. Az adatok véglegesítése után e-mail formájában
kapunk értesítést, hogy szervezet státusza véglegesített.
A szervezeti regisztrációt követően van lehetőség a munkavállaló
regisztrációjára, melyhez szintén e-mail cím és jelszó szükséges. A
bejelentkezésnél a pályázói belépést kell választani.
Az adatok megadásához szükség lesz majd a személyazonosító igazolvány
vagy vezetői engedély, lakcímkártya, adóazonosító jel és TAJ szám mellett
a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány elektronikus
feltöltésére, amihez célszerű az okmányokat egy lapra másolva pdf
formátumba beszkennelni.
Az adatok sikeres felvitelét követően a véglegesítés után a rendszer itt is emailben értesíti a dolgozót pályázati rendszerbeli státusza véglegesítéséről.

Egyesületünk tervezi a kötelező, illetve munkakörhöz kötött
továbbképzések mikrotérségi - járási színtereken való
szervezését, és lebonyolítását! Kérünk minden fenntartót, falu
és tanyagondnokot, hogy az ehhez szükséges regisztrációt az
online jelentkezési felületen végezze el, hogy a fenti képzési
formákat teljesíteni tudja.


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 az alábbi postacímre kell továbbítani:
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
További információ:
Bartus István
70/505-6184 E-mail: bartus.istvan@szgyf.gov.hu
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
A képzésről bővebb tájékoztató az egyesület honlapján olvasható
(www.baranyafalu.hu).
A harmadik csoportunk 2018. május 28-án kezdte meg tanulmányait, 13
fővel: Velény, Gerde, Csebény, Gerényes, Dinnyeberki, Drávaiványi,
Csonkamindszent, Lothárd, Tékes, Szalánta, Nagytótfalu, Kacsóta, Szárász
falugondnoka, akik 2018.november 15-én sikeres záróvizsgát tettek.
Gratulálunk nekik! A következő képzési időszak 2018. november 23-án
kezdődött, 13 település falugondnoka kezdte meg tanulmányait: Molvány,
Kistamási,Somogyapáti, Somogyviszló, Bicsérd, Szilvás, Köblény,
Görcsönydoboka, Udvar, Sárok, Kisasszonyfa, Ózdfalu, Gilvánfa.

 PÁRTOLÓ TÁMOGATÁSOK
Egyesületünk köszönetét szeretné kifejezni azon települések
önkormányzatának, polgármestereinek, akik anyagi támogatásukkal
hozzájárultak 2018-ban is az egyesület működtetéséhez, fenntartásához:
Almamellék, Alsómocsolád, Baranyahídvég,, Baranyaszentgyörgy, Bár,
Bezedek, Birján, Bodolyabér, Boldogasszonyfa, Cún,Gerényes, Gordisa,
Gödre, Görcsönydoboka, Hásságy,Hegyhátmaróc,Katádfa, Kárász,
Kisjakabfalva, Kistótfalu, Köblény, Lapáncsa,Liget, Lippó,Liptód,
Lothárd, Magyarmecske, Magyartelek, Mánfa, Mozsgó,Nagypall,
Patapoklosi, Piskó. Sámod, Somogyapáti, Szágy, Szalánta, Szárász,
Szentkatalin, Szilágy, Szilvás, Szűr,Tormás,Varga, Vázsnok, Velény,
Villánykövesd,Zók, Hosszúhetény, Ellend, Kisasszonyfa, Gilvánfa,
Kisdobsza, Sárok, Ivándárda.
A jövőben is kérjük a fenntartókat, az egyesületi tagokat, támogassák
egyesületünket, hogy tovább tudjuk Önöket segíteni, támogatni, a
falugondnoki szolgálatok érdekeit méltó módon képviselni.
 SZOCIÁLIS ÁGAZATI BÉRTÁBLA (2019. 01. 01.)
A Magyar Közlöny 2018. évi 217. számában megjelent a 324/2018. (XII.
30.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a
garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról. A kormányrendelet
szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére
megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes
munkaidő teljesítése esetén 2019. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén
149 000 forint. A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve
középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott
munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén
2019. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 195 000 forint.
A közalkalmazotti bértábla, valamint a szociális ágazati összevont pótlék
egyes tételeinek összeadásával megkapjuk a 2019. január 1-jén hatályos
szociális ágazati bértáblát.

 ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ VÁLTOZÁS !!!
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
Szigetvári járás
BÁNKINÉ BOSNYÁK FRIDA
frida.bosnyak@ijb.emmi.gov.hu
06/20/489- 96-04
Bólyi, Mohácsi, Pécsváradi járások
ROTTENBACHER ERZSÉBET
+36 20 4899 579
erzsebet.rottenbacher@ijb.emmi.gov.hu
Pécsi, Sellyei, Siklósi, Szentlőrinci, Hegyháti, Komlói 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)

