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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
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 és a
Bethlen Gábor Alapkezelő (NEA) támogatásával.

Márai Sándor:
Ajándék
És mégis, ma is, így is,
örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adja, két kézzel,
a reggelt és a délutánt,
az alkonyt és a csillagokat,
a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát,
egy emberi szempár visszfényét,
a magányt és a lármát!
Mennyit ad, milyen gazdag vagyok,
minden napszakban,
minden pillanatban!
Ajándék ez,
csodálatos ajándék.
A földig hajolok,
úgy köszönöm meg.

 RENDEZVÉNY
 „KIVÁLÓ SZOLGÁLAT” pályázat
A vírushelyzet átírta a szokásos menetrendünket, így az évi rendes
közgyűlésünket Cserkút településen tartottuk meg 2020. július 03-án.
A közgyűlés a meghívóban meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően
zajlott, melyek a következők voltak:
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
A tagsági viszonyok rendezése során megszűnt a tagsága Gere Jánosnak,
Kovács Krisztiánnak, Szabóné Geibl Gabriellának, Orsós Istvánnak és
Tóth Péternek.
Az egyesület tagsága, pedig új tagokkal gyarapodott Terdik Sándor, Gilice
László, Darmos Tibor, Nagy Tibor, Kormányos Ferenc, Császár Csabáné
személyében.
Elfogadásra került a 2019. évi közhasznúsági jelentés és a 2020. évi
munkaterv is. A közgyűlés végén lehetősége volt a jelenlévő új
falugondnokoknak a bemutatkozására is. Az este során a helyiek kedves
műsorát hallgathattuk meg, majd a vacsorát követően egy kötetlen
beszélgetésre kerülhetett sor. Köszönjük a kedves kis műsort és a
vendéglátást Cserkút település vezetőségének, tanyagondnokának és a
segítőknek!
 NYUGDÍJBA VONULÓK KÖSZÖNTÉSE
Terveink között szerepelt, hogy egy év végi rendezvény keretében
elbúcsúzunk azoktól a falu- vagy tanyagondnokoktól, akik nyugdíjba
vonulnak. Sajnos a vírus közbeszólt, így nem tudunk ilyen rendezvényt
tartani, de nem adjuk fel, szeretnénk lehetőséget találni a jövőben
nyugdíjba vonulók búcsúztatására. Addig is jó egészséget és jó pihenést
kívánunk!

A Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete Tagjai számára
KIVÁLÓ SZOLGÁLAT
elismerés elnyerésére pályázatot hirdet.
Az elismerő címre az Egyesületet támogató Baranya megyei falu-és
tanyagondnoki szolgálatok pályázhatnak, ahol legalább 5 éve látja el a
feladatokat a falu/tanyagondnoki munkakörben foglalkoztatott személy. Évente
legfeljebb öt elismerés adható ki, a bírálatot az egyesület elnöksége látja el. A
Kiváló Szolgálat elismerést elnyert település falu/tanyagondnokságának
működtetője oklevelet, falu/tanyagondnoka értékes ajándékot kap.
A pályázatot 2021. április 15-ig lehet benyújtani személyesen, vagy postai
úton az egyesület irodájába (7966 Bogdása, Kossuth Lajos utca 103.) három
példányban. A nyertesek elismerésének átadására az évi rendes közgyűlés
keretében kerül sor. A pályázatnak tartalmaznia kell a falu/tanyagondnokság
szakmai programja alapján készült a szolgálat működésének részletes
bemutatását és hogy miért is lennének érdemesek a kiváló szolgálat
elismerésre. A pályázatokat legfeljebb 10 gépelt oldal terjedelemben kérjük
benyújtani.
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!

 KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ
Honlapunkon a www.baranyafalu.hu/Hírek oldalon megtalálható a
Kemény Bertalan díj felhívás. A benyújtás határideje: 2021. január 15.
péntek 12. 00 óra.

 JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁS
Magyar Közlöny 243. számában megjelent a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása, mely 2021.
január 1. napjával a 60. § alábbi pontjait módosítja, kiegészíti:




(1) bekezdésében az „az aprófalvak” szövegrész helyébe „a
falvak”,
(2) 1000 főre emeli a falugondnoki szolgáltatás nyújtását
biztosító település lakosságszámát.
Kiegészül a „(8) A falugondnoki, illetve tanyagondnoki képzés
szervezését a szolgáltatás helye szerint illetékes megyei
önkormányzat látja el a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter által jóváhagyott képzési program alapján.”

 ALAPKÉPZÉS
Rövidült az alapképzés ideje 260 óráról 170 órás képzésre, mely 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 jelenleg még.
Alapképzéssel kapcsolatban Bartus István a 70/505-6184 számon érhető el
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az 1/2000. SzCsM rendelet 39.§ pontjára:
(5) * 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 foglalkoztatás kezdő időpontjától
számított egy éven belül elvégzi.

A vírushelyzet miatt halasztódott a csoportok indulása, a lényeg, hogy
történjen meg a jelentkezés a képzésre és amint tudnak indulni a
csoportok értesítést fognak kapni a fenntartók.
2020. november 16-án indult volna az első csoport, melynek indulása
ismét el lett halasztva. A csoport tagjai Meződ, Magyarszék,
Aranyosgadány, Babarc települések falugondnokai lettek volna.
A 2019. november 18-án indult alapképzéses csoport tagjai - Nemeske,
Mekényes, Bodolyabér, Ócsárd, Homorúd, Erzsébet, Cserkút falu és
tanyagondnokai, 2020. július 23-án sikeres vizsgát tettek, gratulálunk
nekik, sok sikert és kitartást kívánunk a munkájukhoz!

 TERVEZETT PROGRAMOK
NEA pályázati keretből biztonságtechnikai vezetéstréninget szerettünk
volna megvalósítani az ősz folyamán, sajnos a kijelölt mindkét napon
„esőnap volt”, így tavasszal új időpontokat keresünk. Aki kedvet érez
hozzá és szeretne részt venni a tréningen, bátran jelentkezzen a 2.
csoportban van még hely. A program szakemberek oktatásával és
felügyeletével valósulna meg. Jelentkezni Somogyváriné Pandur
Beánál a 06-20-298-0719-es számon lehet.
SZAKMAI NAP: az elmúlt évek hagyományát átírta a vírushelyzet, így
nem tudtuk megtartani az április hónapra betervezett Szakmai nap
rendezvényünket. Módosítottuk terveinket és kis rendezvényeket tervezve
4 helyszínen tervezünk szakmai segítséget nyújtani az érdeklődőknek
szakemberek bevonásával. Idén novemberre terveztük az első alkalmat,
amit jövőre halasztunk, amikor lehet majd rendezvényeket tartani. A
rendezvényre várjuk majd a falugondnokokat, polgármestereket,
ügyintézőket, jegyzőket.

 FALU- VAGY TANYAGONDNOKI TÁMOGATÁS
KÖSZÖNTJÜK AZ ÚJ SZOLGÁLATOKAT ÉS A
GÉPJÁRMŰCSERE NYERTESEIT! GRATULÁLUNK!
 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 Szociális Ágazati Portálon a MÜKENG felületen való
regisztráció után, az OSZIR-ban lehet megtenni.
Az új szolgálatok kérdéseikkel keressenek bátran minket a hírlevél
hátoldalán megtalálható elérhetőségeken!
 ELJÁRÁSREND
„Útmutató a koronavírus terjedésének megelőzésére és a
kockázatok csökkentésére a szociális alapszolgáltatásokban,
valamint a család- és gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtó
intézményekben” címmel eljárásrend található a Szociális Ágazati
Portálon a Tudástár fülön belül az Útmutatók között, mely honlapunkon
is megtekinthető a Híreken belül.

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
2020. évi XC. törvény
2. melléklet A települési önkormányzatok általános működésének és
ágazati feladatainak támogatása alapján:
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 479 000 forint/szolgálat
 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)
szabályozza.
Felhívjuk a fenntartók figyelmét, hogy a 8/2000.(VIII.4) SzCsM
rendelet alapján:
- a továbbképzésre kötelezett munkavállaló kötelező, munkakörhöz
kötött és választható továbbképzési kötelezettségének teljesítését a
tárgyévet követő év február 28-ig jelenti kell a nyilvántartónak a
4. sz. melléklet szerint.

 TOVÁBBKÉPZÉSEK
Egyesületünk a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság EFOP-3.8.2
kiemelt projektje keretében térítésmentes, munkakörhöz kötött
továbbképzés szervezését kezdte meg az év elején, melynek címe: „Egyes
ellátotti célcsoportok (pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos
személyek) sajátosságainak ismerete, öngyilkosság prevenció, krízis
prevenció.”A továbbképzés megvalósítására augusztus és szeptember
hónapban került sor 4 csoportban összesen 93 falugondnok számára
Magyarmecske, Gödre, Lothárd és Csonkamindszent településeken.
Köszönjük a települések polgármestereinek, falugondnokainak, hogy
biztosították a képzések helyszíneit és segítették a továbbképzések
megvalósulását!

Tájékoztatunk továbbra is minden fenntartót és falugondnokot, hogy a
továbbképzésre vonatkozó jogszabály a 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet
- 2018. július 01-től változott, majd a 25/2020. (VII. 30) EMMI
rendeletben foglaltakkal módosult a vírushelyzet miatt:
Záró rendelkezések:
(5) * A 2018. július 1-jén kezdődő továbbképzési időszakban a 3/A. §
(2) bekezdés b) pontja szerinti munkakörhöz kötött továbbképzési
kötelezettséget - a 3/A. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően - 2022.
december 31-ig kell teljesíteni.
Egyéb esetben továbbra is a jogszabályban foglalt rész érvényes, azaz:
(4) A munkakörhöz kötött továbbképzésre kötelezettnek a (2) bekezdés b)
pontja szerinti munkakörhöz kötött továbbképzési kötelezettségét a
továbbképzési időszak feléig kell teljesítenie.

9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet:
15. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetője (a
továbbiakban: munkáltató) éves továbbképzési tervet köteles készíteni.
(2) * A továbbképzési terv tartalmazza
a) a tárgyévben továbbképzésben részt vevők várható számát, munkakörük
és a várható távolléti idő feltüntetésével,
b) a továbbképzésben részt vevők helyettesítésére vonatkozó tervet,
c) a továbbképzésre fordítható források megjelölését és felosztását,
d) a továbbképzési kötelezettségüket teljesítők számát.
(3) * A munkáltató köteles az éves továbbképzési tervben szereplő
munkavállaló számára a továbbképzésen való részvétel idejére munkaidőkedvezményt biztosítani, erre az időre távolléti díjat fizetni, a
továbbképzés részvételi díját viselni.
(4) * A munkáltatónak a munkaviszony, illetve a közalkalmazotti
jogviszony megszűnésekor a működési nyilvántartásba vételről szóló
igazolást, valamint a továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló
dokumentumokat át kell adnia a munkavállaló részére.

A továbbképzéssel kapcsolatos 2018. július 01-től érvényes
változásokat előző (2020. június-i) hírlevelünk részletesen tartalmazza,
az Online jelentkezési felület használatával kapcsolatos információk is
megtalálhatók ott.
 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 2020-ban is az egyesület működtetéséhez, fenntartásához:
Almamellék, Alsómocsolád, Aranyosgadány, Bánfa, Bár, Baranyahidvég,
Baranyajenő,
Baranyaszentgyörgy,
Besence,
Bodolyabér,
Boldogasszonyfa, Borjád, Bosta, Botykapeterd, Cserkút, Ellend,
Erdősmecske,
Feked,
Gerényes,
Görcsönydoboka,
Gyöngyfa,
Hegyhátmaróc, Hetvehely, Hosszúhetény, Illocska, Ivándárda, Katádfa,
Kisasszonyfa,
Kisbeszterce,
Kisdobsza,
Kishajmás,
Kisherend,
Kisjakabfalva, Kislippó, Kistótfalu, Kisszentmárton, Köblény, Lapáncsa,
Liget, Liptód, Magyarmecske, Magyartelek, Mánfa, Márok, Mekényes,
Merenye, Molvány, Monyoród, Mozsgó, Nagypall, Nagytótfalu, Nemeske,
Ócsárd, Ófalu, Oroszló, Ózdfalu, Palkonya, Patapoklosi, Pettend, Sámod,
Somogyapáti, Sumony, Szalatnak, Szaporca,
Szárász, Szebény,
Szentdénes, Szentkatalin, Szigetvár, Szilvás, Szűr, Teklafalu, Tésenfa,
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!
A számlát ezt követően állítjuk ki és juttatjuk el a támogató felé.
Számlaszámunk: 50700138-12940147

 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.

