
 

                                                                                                              

BARANYAI  

FALUGONDNOKI 

                                      HÍRLEVÉL  

 

 

 

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 

  

Kiadja: Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete 

 

 

 
 

 

honlap: www.baranyafalu.hu 

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 

Készült az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásából. 

 

BARANYAI  

FALUGONDNOKI 

                                      HÍRLEVÉL  

2020. június                                                             14. évfolyam 37. szám 

 
MEGHÍVÓ 

 
A Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete szeretettel meghívja évi 

rendes közgyűlésére 
 

2020. 07. 03-án 17. 00 órai kezdettel  
 

CSERKÚT községbe 
/Alkotmány u. 8./ 

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy ismételten összehívom 2020. 07. 
03-án 17.30 órai kezdettel, a napirend és a helyszín változatlanul hagyásával, mely a 
tagok számától függetlenül határozatképes. 

 
Javasolt napirendi pontok: 

1. Tagsági viszonyok rendezése ea. Samu János 
2. 2019. évi közhasznúsági jelentés ea. Samu János 
3. Ellenőrző Bizottság beszámolója ea. Lőrincz János Eb. elnök 
4. 2020. évi munkaterv ea. Samu János 
5. Egyebek 

 

                                                            
                                                              Samu János, elnök 
 

A jelentkezéseket (az étkezés tervezése miatt) 2020. 06.29. (hétfő) 12.00 óráig várjuk 
a 06-20/298-0719 –es számra, vagy e-mail címünkre bmfalu@h-wnet.hu-ra. 

 
 

http://www.baranyafalu.hu/
mailto:bmfalu@h-wnet.hu-ra


                                                                                                                                                                                       

 

 SZAKMAI RENDEZVÉNY  

 

 

2019. november 29-én Oroszló településen tartottuk meg évzáró szakmai 

rendezvényünket. Az Önkormányzati választásokat követően 

köszöntöttünk valamennyi polgármestert és azon új polgármestereket is, 

akik lehetőséget kaptak falu- vagy tanyagondnoki szolgálat indítására, és 

még ismerkednek a falugondnoki szolgáltatással. A jelenlévők 

tájékoztatást kaptak a 2019-es év eseményeiről, eredményekről, a 

munkánkról. Örömmel nyújthattuk át Taller Józsefnek a Kiváló 

Szolgálat díjat és Alsómocsolád település falugondnoki szolgálat 

fenntartójának az elismerő Oklevelet a működtetésért. Szomorúan vettünk 

búcsút nyugdíjba vonuló kollégánktól Ócsárd település falugondnokától 

Csóka Gábortól. 

Rendezvényünkön köszönthettük Nagy Csaba országgyűlési 

képviselőnket, aki a Magyar Falu Program keretében nyertes 

pályázatokat  és a várható pályázati kiírásokról  nyújtott tájékoztatást a 

jelenlévőknek. 

 

Köszönjük a helyszín biztosítását és a vacsorát Molnár Gábor 

Polgármester Úrnak és Szakcsi Csaba falugondnoknak! 

 

 

 KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ ÁTADÓ 

 

 

2020. február 28-én került sor a díjátadóra az elmúl évek hagyományainak 

megfelelően Alsómocsolád településen. 

A díjátadó első részében előadásokkal jártuk körbe „Berci Örökségét” 

falugondnokokkal és korábbi munkatársakkal. A rendezvény második 

részében került sor a díjak átadására.  

Ezúton ismét gratulálunk Bodovics Jánosnak Rózsafa település 

falugondnokának, aki Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjban 

részesült. 

 

 

 

 

 1 % 

 

A 2018-ban kiutalt 16 284 Ft-ot és a 2017-ben kiutalt és tartalékolt 

39 598 Ft összeget az Oroszló településen megtartott év végi 

rendezvényünk  költségeire fordítottuk. 

 

 FALU- VAGY TANYAGONDNOKI TÁMOGATÁS 
 

Fontosnak tartjuk az alábbiak megjelentetését, melyet korábban 

elektronikus úton már eljuttattunk a fenntartóknak. Javasoljuk 

megfontolásra és amennyiben lehetőség adódik rá, kérjük éljenek a 

lehetőséggel, becsüljék meg a falu- vagy tanyagondnokokat, ismerjék 

el munkájukat, melyet ebben a nehéz vírushelyzetben végeztek! 
 
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
2019. évi LXXI. törvény 
2. melléklet A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati 
feladatainak támogatása 

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, 

GYERMEKJÓLÉTI ÉS 

GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 

e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 

 

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. 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 

 A Magyar Államkincstár szakmai véleménye és az érvényben lévő 

jogszabályok alapján az alábbi juttatásokhoz: 

1. Munkabér támogatására  

2. Egyszeri bértámogatásra (jutalom)  

3. Munkaruha juttatására  

 

A Magyar Államkincstár szakmai véleménye:  

 „ A támogatás felhasználása kincstári felülvizsgálatánál Igazgatóságunk 

a fentiekben leírt szabályok betartását fogja vizsgálni.”  

Az 1. és a 2. pont szerinti kérdéskörben – munkabér, jutalom – a 

támogatás felhasználható személyi juttatások és kapcsolódó járulékok 

megfizetésére is, a helyi szabályozások figyelembe vételével.  

A 3. pont szerinti kérdéskörben az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben 

foglaltak szerint kell eljárni, melynek 6.§(11) kimondja a munkaruha 

juttatás kötelezettségét.  

Hatályos, érvényben lévő jogszabályok alapján:  

1992.évi. XXXIII. törvény a közalkalmazottak előmeneteli és 

illetményrendszere fejezetben következők szerint rendelkezik  

„67. § (1) A közalkalmazott a fizetési fokozata alapján járó illetményén felül 

illetménykiegészítésben részesülhet.  

 

2)311 A kollektív szerződés, ennek rendelkezése hiányában a munkáltató 

határozza meg, hogy a munkáltató a gazdálkodás eredményének mely 

hányadát és milyen feltételek szerint fordítja illetménykiegészítésre.  

(3) A munkáltató, ha az elért teljesítménytől függően térítésben részesül, 

annak meghatározott hányadát illetménykiegészítésre fordíthatja 

jogszabályban, vagy ennek hiányában kollektív szerződésben foglaltak 

szerint. Ebben az esetben a közalkalmazottal külön megállapodásban kell 

meghatározni a részére járó illetménykiegészítés feltételeit és mértékét.” 
 

 

 ALAPKÉPZÉS 

Rövidült az alapképzés ideje 260 óráról 170 órás képzésre, melyből 52 óra 

elmélet és 118 óra gyakorlati részt tartalmaz a  /81/2004. (IX.18.) 

ESZCSM rendelet/ alapján. A jelentkezési lap és a közlemény 

honlapunkról letölthető a Képzések/Alapképzés fülről. A jelentkezési lap 

elektronikusan nyújtható be a kepzesszervezes@szgyf.gov.hu címre.  

 

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. november 14-én Sikeres 

vizsgát tettek, Gratulálunk Nekik! 

 

A 2019. november 18-án indult az alapképzése - Nemeske, Mekényes, 

Bodolyabér, Ócsárd, Homorúd, Erzsébet, Cserkút falu és 

tanyagondnokainak, akik várhatóan július 23 fognak vizsgázni, ugyanis a 

vírushelyzet miatt mind az alapképzés, mind a továbbképzés szünetelt. 

 

 

 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 nyilvántartás tevékenységét meghatározó 

alapjogszabályok: 

- 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) 

szabályozza. 

mailto:kepzesszervezes@szgyf.gov.hu
mailto:info@szgyf.gov.hu
mailto:mukodesinyilvantartas@szgyf.gov.hu


                                                                                                                                                                                       

 

 TOVÁBBKÉPZÉSEK  

 

Tájékoztatunk minden fenntartót és falugondnokot, hogy a továbbképzésre 

vonatkozó jogszabály a 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet - 2018. július 

01-től az alábbi módon változott: 

 

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 

Előírt képzési pont  

80 pont (felsőfokú 

végzettség esetén) 

Kötelező továbbképzés  

20 % 

12 pont 16 pont 

Munkakörhöz kötött 

továbbképzés  40% 

24 pont 32 pont 

Választható 

továbbképzés  40 % 

24 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-ig 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. 

https://ojkf.szgyf.gov.hu/


                                                                                                                                                                                       

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. 

 

 

 TERVEZETT PROGRAMOK 

 

Egyesületünk EFOP-3.8.2 kiemelt projekt keretében térítésmentes,  

munkakörhöz kötött továbbképzés szervezését kezdte meg az év elején, 

melyek  3 csoportban március április folyamán indultak volna három 

helyszínen Gödre, Magyarmecske és Lothárd településeken. Sajnos a 

koronavírus itt is közbeszólt, jelenleg még nincs információnk a 

továbbképzések pontos indulásáról.  

 

NEA pályázati keretből biztonságtechnikai vezetéstréninget szeretnénk 

az ősz folyamán 2 csoportban és csoportonként 12 fő számára szervezni. 

A tréningen lehetőség lesz a gépjárművekkel speciális helyzetek, 

útviszonyok kipróbálására. A program szakember oktatásával és 

felügyeletével valósulna meg. Aki kedvet érez hozzá, az jelezze 

Somogyváriné Pandur Beánál  a 06-20-298-0719-es számon. 

 

SZAKMAI NAP: az elmúlt évek hagyományát átírta a vírushelyzet, így 

nem tudtuk megtartani az április hónapra betervezett Szakmai nap 

rendezvényünket. Terveink szerint augusztus végén, szeptember elején 

szeretnénk megtartani ezt a rendezvényünket, melyen előadóink 

segítségével szakmai segítséget nyújtanánk a fenntartóknak a szolgálatok 

működtetéséhez. A rendezvényre várjuk majd a falugondnokokat, 

polgármestereket, ügyintézőket, jegyzőket. 

 

 

 ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐK 

 

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 

 

 

 PÁRTOLÓ TÁMOGATÁSOK 

 

Egyesületünk köszönetét szeretné kifejezni azon települések 

önkormányzatának, polgármestereinek, akik anyagi támogatásukkal 

hozzájárultak már 2020-ban is az egyesület működtetéséhez, 

mailto:erzsebet.rottenbacher@ijb.emmi.gov.hu


                                                                                                                                                                                       

fenntartásához: Almamellék, Alsómocsolád, Aranyosgadány, Bánfa, Bár, 

Baranyahidvég, Baranyajenő, Baranyaszentgyörgy, Besence, Bodolyabér, 

Boldogasszonyfa, Borjád, Bosta, Botykapeterd, Ellend, Erdősmecske, 

Feked, Gerényes, Görcsönydoboka, Gyöngyfa, Hegyhátmaróc, Hetvehely, 

Hosszúhetény, Illocska, Katádfa, Kisasszonyfa, Kisbeszterce, Kisdobsza, 

Kishajmás, Kisherend, Kisjakabfalva, Kislippó, Kistótfalu, 

Kisszentmárton, Köblény, Liget, Liptód, Magyarmecske, Magyartelek, 

Mánfa, Márok, Mekényes, Merenye, Molvány, Monyoród, Nagytótfalu, 

Nemeske, Ócsárd, Ófalu, Oroszló, Ózdfalu, Patapoklosi, Pettend, Sámod, 

Somogyapáti, Sumony, Szalatnak, Szárász, Szebény, Szentdénes, Szigetvár, 

Szilvás, Szűr, Teklafalu, Téseny, Tormás, Udvar, Varga, Velény, 

Villánykövesd, Zádor, Zengővárkony, Zók. 

 

A jövőben is kérjük a fenntartókat, támogassák egyesületünket, a további 

fennmaradásunkért, hogy a jövőben is tudjuk Önöket szakmai téren 

segíteni, a falugondnoki szolgálatok érdekeit méltó módon képviselni!  

 

 

 TEVÉKENYSÉGNAPLÓ 

 

2020. február 09. napon hatályba lépett a módosított a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről  szóló 1/2000. (I. 7. ) SZCSM rendelet. 

A módosítás során a jogalkotók érvényre juttatták azt az elvet, hogy  a 

jogszabályok mellékletként ne tartalmazzák a kötelezően vezetendő 

dokumentumokat. Az SZCSM rendelet az eddigi mellékleteként szereplő 

vezetendő dokumentumainak közzétételi helyeként a Szociális Ágazati 

Portált rendeli. Ennek megfelelően a hivatkozott dokumentumok a Portál 

Tudástár / Iratminták oldaláról érhetők el.  

http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-
/journal_content/56/10181/238786 

A Tevékenységnaplót, tehát továbbra is vezetni kell, a fent megjelölt 

hely mellett a honlapunkon is megtalálható:www.baranyafalu.hu 

/Letöltések/Irat mintatár fül alatt. 

 

 

 GYIK 

 

„Gyakran ismételt kérdések” tájékoztató a falugondnoki és 

tanyagondnoki szolgáltatáshoz, a következő módon érhető el: Szociális 

Ágazati Portál/Tudástár/Tájékoztatók fül alatt. 

 

 

 GÉPJÁRMŰ CSERE ESETÉN 

 

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 

hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 
23. § (1) *  A fenntartó köteles az általánosan illetékes működést engedélyező 
szervnek a változást követő tizenöt napon belül bejelenteni, ha 

b) a bejegyzés alapjául szolgáló, az a) pontban nem említett lényeges 

körülményben változás következett be, így különösen, ha a személyi vagy 

tárgyi feltételek lényegesen megváltoznak, a szolgáltató, engedélyes 

vezetőjének személye megváltozik, vagy a szakmai program, illetve az 

ellátási szerződés lényeges eleme megváltozik, és a változások 

adatmódosítást nem tesznek szükségessé. 

A bejelentést a MÜKENG felületen lehet megtenni. 

 

 

 

Búcsúztunk Almayer József Szalatnak település  67 éves nyugdíjas 

falugondnokától 2020.  február 13-án. Nyugodjék Békében! 

 

http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/238786
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http://www.baranyafalu.hu/
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300369.kor#lbj67id769

