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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 rendezvényére
2019.11.29-én 17. 30 órai kezdettel
Oroszló helyszínen
Oroszló, Petőfi u.29.

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

1.
2.
3.
4.
5.

Programjaink:
Polgármesterek köszöntése
Beszámoló a 2019. évi szakmai munkáról, eredményekről
Kiváló szolgálat díj átadása
Nyugdíjba vonult egyesületi falugondnok tagok köszöntése
Egyebek, tájékoztató a Magyar Falu Programról

Nagy szeretettel várjuk a rendezvényre, illetve egy kötetlen baráti szakmai beszélgetésre azon új polgármestereket, akik most kaptak első
ízben bizalmat a települések lakosaitól, és akik szívesen dolgoznának
egyesületünkkel egy közös cél, a falugondnoki szolgálatok fejlesztése
érdekében.
A jelentkezéseket (az étkezés tervezése miatt) 2019.11.22. (péntek) 12.00
várjuk a 06-20/298-0719, 06-20/322-7662, vagy e-mail címünkre
bmfalu@h-wnet.hu-ra.
A program az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával
valósul meg.

 SZAKMAI RENDEZVÉNYEK 2019-ben

 FALU- ÉS TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATOK 2019. ÉVI
TÖBBLETTÁMOGATÁSA

Tűzvédelmi felkészítő szakmai nap
Egyesületünk felkérést kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától,
melyben kérték az együttműködést a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatósággal a tűzesetek, valamint a szén –monoxid mérgezéssel járó
káresetek csökkentése érdekében. Ezen célból regionális tűzvédelmi
felkészítések szervezését kezdeményezte a falu és tanyagondnokok
számára, 2019.10.25-én, Mindszentgodisa településen.
Napirendi pontok:
1. Tűzvédelmi használati szabályok betartása a lakástüzek
megelőzésében
BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség
2. Füstérzékelők alkalmazása, szabadtéri égetés szabályai és
alternatívái
BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség
3. Megfelelő
tüzelőanyag
használata,
a
kéménytüzek
kialakulásának okai
BM OKF GEK Kéményseprő Ipari Tevékenységet Ellátó
Igazgató- helyettesi Szervezet
4. A tűzjelzés szabályai – a 112-es segélyhívó szám használata
BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség
5. Zárás
BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség
Köszönjük a helyszín biztosítását Nagy Bernadett Polgármester Asszonynak,
és a szervezésben nyújtott maximális segítséget, Sárdi Attila falugondnoknak.

A Kormány 1294/2019. (V. 27.) Korm. határozata rendelkezett a Magyar
Falu Program keretében a falugondnoki szolgálatok országos bővítéséhez
szükséges intézkedésekről, valamint a falu- és tanyagondnoki szolgálatok
2019. évi többlettámogatásáról . (1.150.000 Ft/ szolgálat)
A Kormány
1. (…)
2. (…)
3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont a) alpontja szerint
átcsoportosított előirányzat terhére, a települési önkormányzatok által
fenntartott falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatására,
pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként,
egy összegben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes
feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján a 2. melléklet szerinti
települési önkormányzatok részére, az ott meghatározott összegben
költségvetési támogatást nyújtson 2019. december 31-i felhasználási
határidővel (a listát a terjedelme miatt nem tudjuk mellékelni, az a
rendeltből megtudható)
4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti költségvetési
támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa azérintett
települési önkormányzatok számára;

Bővebb információt az elmúlt hónapban minden fenntartó
számára elektronikus úton eljuttattunk, illetve a facebook
oldalunkon, és honlapunkon www.baranyafalu.hu
is
megtalálható.

 T/6322. számú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG
2020. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS,
GYERMEKJÓLÉTI ÉS
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

 TOVÁBBKÉPZÉSEK

FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 250 000 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.
 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

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)

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)

Tájékoztatunk minden fenntartót és falugondnokot, hogy a továbbképzésre
vonatkozó jogszabály - 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet - 2018. július
01-től 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 továbbképzés 12 pont
20 %
Munkakörhöz kötött 24 pont
továbbképzés 40%
Választható
24 pont
továbbképzés 40 %

Előírt képzési pont
80 pont (felsőfokú
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 típusai módosultak,
kiegészültek:
- szakmai e-learning
- szakmai blended – learning típusokkal
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 az intézményi felületen, 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.
3. A szervezeti regisztrációt követően van lehetőség a munkavállaló
regisztrációjára a pályázói felületen, melyhez szintén e-mail cím és jelszó
szükséges.
Az adatok megadásához szükség lesz majd a személyazonosító igazolvány
vagy vezetői engedély, lakcímkártya, adóazonosító jel és TAJ szám
megadása mellett az aktuális 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 5. számú
melléklete szerinti „Igazolás a személyes gondoskodást végző személyek
működési nyilvántartásba vételéről” szóló igazolás pdf formátumba
beszkennelt változatának feltöltésére.
Az adatok sikeres felvitelét, illetve feltöltését követően a véglegesítés után
a rendszer itt is e-mailben értesíti a dolgozót pályázati rendszerbeli
státusza véglegesítéséről.

Egyesületünk az előző hírlevélben közzétett felhívásnak megfelelően
április hónapban elindította az új jogszabálynak megfelelően az EFOP 3.8.2 kiemelt projekt keretében az első
TÉRÍTÉSMENTES
továbbképzését, „A hatékony segítői kommunikáció” témában. Ezt
követte kettő újabb, június és július hónapban, 23 illetve 20 fővel.
Egyesületünk köszönetét fejezi ki Nagyváty volt polgármesterének
Horváth Gézánénak, és nem utolsó sorban a település falugondnokának,
Nagy Ákosnak, akik hozzájárultak munkájukkal a képzés
megvalósulásához!!!
Tájékoztatunk minden fenntartót és falugondnokot, hogy a kötelező és a
munkakörhöz kötött továbbképzések is ebben a formában valósulnak
meg (INGYENESEK) melyek időpontját még nem tudjuk, azonban az
EFOP irodával való folyamatos kapcsolattartás lehetőséget biztosít az
azonnali információhoz jutáshoz, így a képzéseket valószínűsíthetően
meg tudjuk valósítani a képzési időszakon belül.
Munkakörhöz kötött képzés az alábbi témában várható:
1.KRESZ ismeretek falu és tanyagondnokok számára
7 pont / 10 óra
2. Falu és tanyagondnoki feladatok dokumentációi
6 pont / 5 óra

 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).
2019. május 06-án kezdte meg a falu és tanyagondnoki alapképzés
tanulmányait 13 fő: Kisnyárád, Bánfa, Monyoród, Egyházasharaszti,
Markóc, Kákics, Gyöngyfa, Kárász, Birján, Bár, Zádor, Okorág és
Bogdása település falugondnoka, ők 2019.november14-én zárják le
tanulmányaikat.
A 2019. november 18-án induló képzés - Nemeske, Mekényes,
Bodolyabér, Ócsárd, Homorúd, Erzsébet, Cserkút falu és tanyagondnokai.

 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.
 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.

 PÁRTOLÓ TÁMOGATÁSOK
Egyesületünk köszönetét szeretné kifejezni azon települések
önkormányzatának, polgármestereinek, akik anyagi támogatásukkal
hozzájárultak már 2019-ben is az egyesület működtetéséhez,
fenntartásához:
Alsómocsolád ,,Baranyahidvég, Baranyaszentgyörgy, Bezedek, Birján,
Bisse,
Boldogasszonyfa,
Botykapeterd,
Cún,
Drávasztára,
Egyházasharaszti, Ellend, Erdősmecske, Feked,
Gerde, Gerényes,
Gilvánfa,
Görcsönydoboka , Gyöngyfa, Hásságy, Hegyhátmaróc,
Hosszúhetény, Ivándárda, Katádfa, Kisasszonyfa, Kisbeszterce, Kisdér,
Kisdobsza, Kishajmás, Kisherend, Kisjakabfalva, Kistótfalu, Köblény,
Lapáncsa ,Liget, Lippó, Liptód, Magyarmecske, Magyartelek, Mánfa,
Márok, Molvány, Mozsgó, Nagytótfalu, Nagyváty, Sárok, Siklósbodony,
Somogyviszló, Sumony, Szalánta, Szalatnak, Szárász, Szebény, Szemely,
Szentdénes, Szigetvár, Szőkéd, Szűr, Tékes, Tésenfa, Téseny, Tormás,
Újmohács, Vázsnok, Velény, Villánykövesd, Zengővárkony
A jövőben is kérjük a fenntartókat, az egyesületi tagokat, támogassák
egyesületünket, a további fennmaradásunkért, hogy a jövőben is tudjuk
Önöket segíteni, támogatni, a falugondnoki szolgálatok érdekeit méltó
módon képviselni.

