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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.

SZAKMAI NAPRA
A vírushelyzetre tekintettel kisebb csoportokban és a megye 3 településén más-más
időpontban tartanánk meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott
Szakmai napjainkat, melyekre várjuk a falu- vagy tanyagondnokokat, fenntartókat,
jegyzőket, ügyintézőket, várjuk az új szolgálatokat indítókat is.

BARANYAI FALUGONDNOKI HÍRLEVÉL
Kiadja: Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete

1. 2021. június 09. (szerda) Görcsönydoboka (Csele u. 43. Faluház)
2. 2021. június 16. (szerda) Oroszló (Petőfi u. 29. Faluház)
3. 2021. június 23. (szerda) Csonkamindszent (Fő u. 17. Községháza)
A tervezett program:

honlap: www.baranyafalu.hu
7966 Bogdása, Kossuth Lajos u. 103. Telefon: 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.

1. 9.30– 10.00 A Baranya Megyei Kormányhivatal tájékoztatása az
ellenőrzési tapasztalatokról
2. 10.00 – 11.00 Konzultációs lehetőség

Kérjük a részvételi szándék jelzését egyesületünk e-mail címére, (hogy az
esetleges változást jelezni tudjuk a vírushelyzeti bizonytalanság miatt)
bmfalu@h-wnet.hu-ra legkésőbb az adott szakmai nap előtt 2 nappal.
Kérjük, az aktuális vírushelyzeti előírások betartását!

 ALAPKÉPZÉS
Az 1993. évi III. törvény módosítása értelmében, 2021. január 1. napjával a
60. §
Kiegészült: 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.”
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.
Az 1/2000 SzCsM rendelet
125. § * A veszélyhelyzet és az egészségügyi válsághelyzet időtartama
b) a falu- és tanyagondnoki alapképzésre a 39. § (5) bekezdésében,
meghatározott határidőbe nem számít bele.

 TOVÁBBKÉPZÉS, MŰKÖDÉSI NYILVÁNTARTÁS
A 610/2020. (XII.18.) Korm. rend. alapján létrejött a Nemzeti
Szociálpolitikai Intézet 2021. 01.01-vel. Az Intézet tevékenységi körébe
tartozik többek között a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól
átvett szociális képzésszervezés, működési nyilvántartás. Honlapjuk a
http://www.nszi.hu, mely fejlesztés alatt áll, ezért a Szociális Ágazati
Portálon találhatók meg a falu- vagy tanyagondnoki szolgálatokat érintő
szakmai anyagok, mint ahogy a hírlevelünkben is megadjuk.
Elérhetőségek:
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet
1138 Budapest, Váci út. 191.
+36 1 450 3230
+36 1 450 3240
E-mail:
mukodesi.nyilvantartas@nszi.hu

Jelentkezési lap és közlemény az alapképzésre:

A bejelentéshez, módosításhoz használható mellékletek megtalálhatók a
Szociális Ágazati Portálon/Szakmai anyagok/Szociális képzés/Szociális
képzésszervezés, Működési nyilvántartás/Működési nyilvántartás fülön.
https://szocialisportal.hu/gyermkjoleti-intezmenyek-nyilvantartasa/

Megtalálható a honlapunkon is a link a
www.baranyafalu.hu/Képzések/Alapképzések fülön,

Az egyesületünk honlapján a Képzések fül alatti linkek is erre az oldalra
irányítanak.

vagy a Szociális Ágazati Portál/Szakmai anyagok/Szociális
képzés/Szociális képzésszervezés, Működési nyilvántartás/Képzések
szociális szolgáltatást végzőknek/Falu- és tanyagondnoki képzés

Továbbra is lesznek lehetőségek ingyenes továbbképzéseken való
részvételre a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság EFOP-3.8.2
pályázati programjából. Kapcsolatban vagyunk a baranyai projektirodával,
de az induló képzésekről a regisztráció során megadott e-mail címekre is
fognak érkezni a tájékoztatások.
Információink szerint várhatóan július hónapban lesznek indíthatók a
kötelező és a munkakörhöz kötött kötelező képzések.

https://szocialisportal.hu/falu-es-tanyagondnoki-kepzes/
Várhatóan május vége után indulhatnak az alapképzéses csoportok
Kecskeméten.

Előzetes időpont egyeztetést követően az online módon teljesíthető
képzést irodánkban is lehet teljesíteni.

Addig is fontos, hogy mindenki legyen felregisztrálva az:
 ONLINE JELENTKEZÉSI FELÜLET:

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.
 TERVEZETT PROGRAMOK
NEA pályázati keretből biztonságtechnikai vezetéstréninget szerettünk
volna megvalósítani az ősz folyamán, sajnos a kijelölt mindkét napon
„esőnap volt”, így most, nyár elején új időpontokat keresünk, melyről a
jelentkezőket, majd tájékoztatjuk. 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.
 KÖZGYŰLÉS
A korábbi évek megszokott menetrendjét a közgyűléssel kapcsolatban is
átírta a vírushelyzet. A Hírlevelünk kiadásakor érvényben lévő
rendelkezések miatt és a tagság nagy száma miatt az évi rendes
közgyűlésünket kénytelenek vagyunk egy későbbi időpontra halasztani
hivatkozva az 502/2020. (XI.16) Korm. rendeletre. Az elnökség által
hozott határozatokkal elfogadott 2020. évi Beszámoló és Közhasznúsági
jelentés megtekinthető lesz addig is a www.birosag.hu oldalon és a
honlapunkon is mely oldalak bárki számára hozzáférhetőek.
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

Oroszló, Palkonya, Palé, Piskó, Rózsafa, Somogyapáti, Sumony, Szágy,
Szalánta Szalatnak, Szárász, Szebény, Szentdénes, Szentkatalin, Szigetvár,
Szilvás, Szűr,
Téseny, Tormás, Várad, Varga, Vázsnok,Velény,
Villánykövesd, Zádor, Zengővárkony, Zók.

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 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

A
bejelentést
a
Szociális
Ágazati
Portálon/NYILVÁNTARTÁSOK/OSZIR/MŰKENG
felületen
kell
megtenni, mely regisztrációhoz kötött.
https://szocialisportal.hu/tema/oszir/mukeng/
Az új szolgálatok kérdéseikkel keressenek bátran minket a hírlevél
hátoldalán megtalálható elérhetőségeken!
 PÁRTOLÓ TÁMOGATÁSOK
Egyesületünk köszönetét szeretné kifejezni azon települések
önkormányzatának, polgármestereinek, akik anyagi támogatásukkal
hozzájárultak
2021. májusáig az egyesület működtetéséhez,
fenntartásához: Almamellék, Alsómocsolád, Bánfa, Baranyahidvég,
Baranyajenő,
Baranyaszentgyörgy,
Bicsérd,
Bodolyabér,
Boldogasszonyfa, Borjád, Bosta, Bürüs, Cserkút, Ellend, Endrőc,
Erdősmecske,Gerde, Gerényes, Gordisa, Gödre, Görcsönydoboka,
Gyöngyfa, Hásságy, Hegyhátmaróc, Hetvehely, Hosszúhetény, Illocska,
Katádfa, Kisbeszterce, Kisdobsza, Kishajmás, Kisherend, Kisjakabfalva,
Kislippó, Kistótfalu, Kisvaszar ,Köblény,
Liptód, Lúzsok,
Magyarhertelend, Magyarmecske, Magyartelek, Mánfa, Mecsekpölöske,
Mindszentgodisa, Merenye, Molvány, Monyoród, Nagybudmér, Nagypall,
Nagytótfalu, Nagyváty, Nemeske, Okorvölgy, Óbánya, Ócsárd, Ófalu,

 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
KÁVÁSI BRIGITTA
+36 20 4899 579
brigitta.kavasi@ijb.emmi.gov.hu
Pécsi, Sellyei, Siklósi, Szentlőrinci, Hegyháti, Komlói járások
A www.ijsz.hu /Ellátottjog oldalon „Panaszláda” is működik

 TEVÉKENYSÉGNAPLÓ, MENETLEVÉL
Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2020. február 09. napon hatályba
lépett a módosítása után 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.
https://szocialisportal.hu/modosult-az-1-2000-i-7-szcsm-rendeletkikerulnek-a-vezetendo-melleklet-3/
A Tevékenységnaplót, tehát továbbra is vezetni kell, a fent megjelölt
hely mellett a honlapunkon is megtalálható:www.baranyafalu.hu
/Letöltések/Irat mintatár fül alatt.
Mivel még vannak megkereséseink, hogy ellenőrzés során derül ki, hogy
nem a megfelelő mintát használják a szolgálatok, ezért továbbra is
bennhagyjuk ezt a cikket.
Felhívnánk még a figyelmet az 1/2000. (I.7.)SzCsM rendelet 39.§ (4) –
re ismét:
(4) * A falugondnok tevékenységét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett
tevékenységnaplóban kell dokumentálni. A szolgáltatáshoz használt
gépjármű menetlevelén fel kell tüntetni, hogy a gépjárművet a
falugondnoki szolgáltatás ellátásához veszik igénybe.
7/2018. EMMI rendelet 8.§ alapján, mely 2018. II. 06-tól módosította az
1/2000. SzCsM rendeletet.
 1%
A 2019-ben kiutalt 37 873 Ft összeget a Cserkút településen megtartott évi
rendes közgyűlésünk és a szervezéshez kapcsolódó telefon költségeire
fordítottuk.

 GYIK
„Gyakran ismételt kérdések” tájékoztató a falugondnoki és
tanyagondnoki szolgáltatáshoz, a következő módon érhető el: Szociális
Ágazati Portál/Tudástár/Tájékoztatók fül alatt.

ELBÚCSÚZTUNK
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy végső búcsút vettünk 2021. április
24-én:
NAGY ÁRPÁD
(1967-2021)
Bogdása település polgármesterétől, aki egyben barátunk, munkatársunk,
elnökségünk tagja és volt a települése falugondnoka is. 2004-től látta el a
falugondnoki feladatokat a családi hagyományokat folytatva édesapja
után. A 2010-es önkormányzati választásokon polgármesterként is
megmérette magát, sikerrel, ekkor egyesületünk vette át a falugondnoki
szolgálat működtetését 2016-ig. A következő önkormányzati
választásokon is sikeresen szerepelve falugondnoki feladatait átadva
utódjának, már csak polgármesterként töltött be tisztséget.
Rendezvényeink rendszeres résztvevője volt, humorára, jókedvére mindig
emlékezni fogunk. Emlékeinkben örökké élni fogsz!

