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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. 
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Kiadja: Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete 

 

 

 
 

 

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 

 

 

BARANYAI  
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2021. november                                                     15. évfolyam 40. szám 
Aranyosi Ervin: Az élet szép…… 

Minden nap újra ébredünk, 
s a nagy világba révedünk, 
újabb utunkra indulunk, 

dúdolva szép, bevált daluk. 
 

Minden nap újra kezdjük el, 
ilyen az élet, menni kell! 
előre nézni, s tudni azt, 

a múlt sosem jelent vigaszt. 
 

Ne nézz hát vissza, nem 
szabad, 

nehezen vonszolod magad, 
a tegnap súlya válladon, 

minden lépésnél hátranyom. 
 

A mában élj és láss csodát, 
élvezd a virágok illatát, 

a nap az égről rád nevet, 
melegíti a lelkedet. 

 
Végy észre apró örömöt, 
hétköznapodba költözött, 

vidító szép varázslatot, 
egy kedves embert, állatot, 

 
Virágokat, patakot, fát, 

a szerelmet, ha rád talált, 
s mindent mi jól esik neked, 

élvezd az egész életet. 

 

 

 

http://www.baranyafalu.hu/


                                                                                                                                                                                       

 SZAKMAI  NAPOK 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott Szakmai napjainkat 
2021. év júniusában tartottuk meg három, a hírlevelünkben is meghirdetetett 
helyszínen: Görcsönydobokán, Oroszlón, Csonkamindszenten. Igényre 
reagálva egy negyedik helyszínen, Drávafokon is tartottunk még egy szakmai 
napot.  

A vírushelyzet átírta a korábbi évek hagyományát, ugyanis a Baranya Megyei 
Kormányhivatal részéről Dr. Livják-Rozoga Veronika osztályvezető asszony 
a személyes megjelenését mellőzve, hanganyag és az előadás anyagának 
biztosításával nyújtott tájékoztatást a résztvevőknek az ellenőrzési 
tapasztalatokról, mely így is nagyon hasznosnak bizonyult. 

Hallhattunk a jogszabályváltozásokról, az engedélyezési eljárás folyamatáról, a 
személyi és tárgyi feltételekről, a működési dokumentumokról, a szakmai 
program tartalmáról, a dokumentációról, a tevékenységnapló vezetéséről, az 
ellenőrzések alakulásáról.  

Kiemelve a Szolgáltatói Nyilvántartás adatairól, annak változása esetén 
való teendőkről: amennyiben a szolgálat új gépjárművet használ a 
szolgáltatás ellátásához, azt be kell jelenteni! Ennek bejelentése kétféle 
módon történhet, attól függően,  hogy  a gépjármű rendszámát a 
Szolgáltatói nyilvántartás tartalmazta még, vagy sem. Ha tartalmazta 
még, akkor a MÜKENG felület használatával kell az Adatmódosítási 
köztelezettséget ellátni. Ha a használt gépjármű rendszámát nem 
tartalmazta már a Szolgáltatói nyilvántartás, akkor csak bejelentési 
kötelezettség van, melyet a Hivatali kapu használatával kell ellátni. 

 

Köszönjük Osztályvezető Asszonynak az előadás összeállítását, és a 
köszönjük a helyszínek Polgármestereinek, hogy lehetőséget adtak a 
rendezvény megtartására!     

 

Csak emlékeztetőül betéve, ami már korábbi hírlevelünkben is 
megjelent: 

 

 GÉPJÁRMŰ CSERE ESETÉN (ismételten betéve az 
Adatmódosítási kötelezettség teljesítéséhez) 
 

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/NYILVÁNTARTÁSOK/OSZIR/MŰKENG felületen kell 
megtenni, mely regisztrációhoz kötött. 

https://szocialisportal.hu/tema/oszir/mukeng/ 

 

KÖSZÖNTJÜK AZ ÚJ SZOLGÁLATOKAT ÉS A 
GÉPJÁRMŰCSERE NYERTESEIT! GRATULÁLUNK! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300369.kor#lbj67id769
https://szocialisportal.hu/tema/oszir/mukeng/


                                                                                                                                                                                       

 KÖZGYŰLÉS 

A korábbi évek megszokott menetrendjét a közgyűléssel kapcsolatban is átírta 
a vírushelyzet. A májusi Hírlevelünkben tájékoztattuk a tagságot, hogy az évi 
rendes közgyűlésünket kénytelenek vagyunk egy későbbi időpontra halasztani 
hivatkozva az 502/2020. (XI.16) Korm. rendeletre, és az elnök által 
elfogadott 2020. évi Beszámoló és Közhasznúsági jelentés megtekinthető a 
www.birosag.hu oldalon, valamint a honlapunkon is bárki számára 
hozzáférhető. 
 
A közgyűlés megtartására 2021. szeptember 17-én Baranyahidvég településen 
került sor. Idő közben Lőrincz János ellenőrző bizottsági elnök jelezte, hogy 
feladatait egyéb elfoglaltsága miatt már nem tudja ellátni, így a közgyűlés 
Tisztségviselő választó Közgyűlés lett. A közgyűlés az első napirendi pontnak 
megfelelve a tagsági viszonyok rendezésével kezdődött. A tagok sorából való 
törlését kérte Leipold Kornél Köblény település korábbi falugondnoka és 
Csóka Gábor Ócsárd település nyugdíjba vonult falugondnoka, a törlésüket 
valamennyi jelenlévő tag megszavazta. Felvételt nyert a tagok sorába: Jakab 
István Szárász település falugondnoka, Kovács Szabolcs Rózsafa 
falugondnoka, Győző József Lúzsok település falugondnoka, Varga István 
Somogyapáti település falugondnoka, Varga Zsolt Somogyviszló település 
falugondnoka, Olasz Zsolt Almamellék település falugondnoka, Imre 
Zoltán Csebény település falugondnoka, Guzmics Dávid 
Boldogasszonyfa település falugondnoka, Krisztné Hange Gabriella 
Töttös település falugondnoka, Protárné Gaál Andrea Kisjakabfalva 
település falugondnoka, Pappné Csordás Marianna, Pereked település 
falugondnoka, Januschek Gyula Gyód település falugondnoka.  
A tagság elfogadta a 2020. évi számviteli beszámolót és közhasznúsági 
jelentést, valamint az ellenőrző bizottság beszámolóját és a 2021. évi 
munkatervet is. Sor került az ellenőrző bizottság tisztségviselő választásra is, 
az ellenőrző bizottság elnöke Schroll Zoltán Istvánné lett. 
Elbúcsúztattuk a megjelent nyugdíjba vonult tagjainkat, egy kis 
ajándékkal megköszönve munkájukat: Taller József Alsómocsolád település 
falugondnokának, Nagy Jenő Sámod település falugondnokának, Bodovics 
János Rózsafa település falugondnokának és Lang József Almamellék 
település falugondnokának. Kovács György Márok település volt 
falugondnoka és Bús Gizella Orfű településről nem tudott részt venni a 
rendezvényünkön, ajándékukat később adjuk át számukra.  

Egy szomorú kötelességünknek eleget téve megemlékeztünk az elmúlt 
időszakban elhunyt kollégáktól is: Bán Józsefné (Évi) Bükkösd település 
volt falugondnoka és Nagy Halas Géza  Szentdénes település 
falugondnokától kellett végső búcsút vennünk. Szívünkben örökké élni 
fogtok! 
Az est finom vacsorával és kötetlen beszélgetéssel zárult. 
Köszönjük Baranyahidvég település polgármesterének és 
falugondnokának, hogy biztosították a közgyűlés helyszínét és a 
segítséget! 
 
 

 
 

 

 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: 

http://www.birosag.hu/


                                                                                                                                                                                       

(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. 

Jelentkezési lap és közlemény az alapképzésre: 

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

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

https://szocialisportal.hu/falu-es-tanyagondnoki-kepzes/ 

Alapképzéssel kapcsolatban információ kérhető:  
Bartus Istvántól: +36-30-756-7187-es, vagy +36-70-505-6184 telefonszámon, 
vagy bartus.istvan@nszi.hu e-mail címen. 
 
A 2020. 12. 31-ig bejelentkezettek számára a képzés Kecskeméten valósul 
meg a korábbi évek hagyományának megfelelően. 2 csoport tudott eddig 
elindulni  16 fő baranyai falugondnok részvételével, akik az alábbi 
településeken látják el a szolgáltatást: Babarc, Magyarszék, Aranyosgadány, 
Marócsa, Old, Egyházasharaszti, Szebény, Csebény, Kisjakabfalva, 
Egyházaskozár, Pereked, Geresdlak, Boldogasszonyfa, Szulimán, Töttös, 
Palé. A két csoport tagjai 2021. november 09-én és november 16-án tettek 
sikeres vizsgát. Munkájukhoz sok sikert és kitartást kívánunk! 
 
Várhatóan a 3. és a 4. várakozó csoport is el tud majd indulni Kecskeméten, 
ők november 22-én és december 06-án kezdik meg az első képzési hetüket, 
az előzetes információink alapján 16-an. 

 
 

 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 
 
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/ 
 
Az egyesületünk honlapján a Képzések fül alatti linkek is erre az oldalra 
irányítanak. 
 
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, ami azért is fontos, mert sokaknak már csak az online módon 
teljesíthető kötelező kategóriába tartozó továbbképzési pontja hiányzik. 

 

 ONLINE JELENTKEZÉSI FELÜLET: 

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

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000001.scm#lbj152id39c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000001.scm#lbj447ide27d
http://www.baranyafalu.hu/Képzések/Alapképzések
https://szocialisportal.hu/falu-es-tanyagondnoki-kepzes/
mailto:bartus.istvan@nszi.hu
http://www.nszi.hu/
mailto:mukodesi.nyilvantartas@nszi.hu
https://szocialisportal.hu/gyermkjoleti-intezmenyek-nyilvantartasa/
https://ojkf.szgyf.gov.hu/


                                                                                                                                                                                       

A regisztráció menetéről korábbi Hírlevelünkben már írtunk. 
 

2021. december 1-2. és 8-9-én Babarc településen fog indulni „ A 
hatékony kommunikáció eszközei” témájú munkakörhöz kötött 
továbbképzés, melyre 24 fő falugondnok  jelentkezett. 

 
 

 

 VEZETÉSTECHNIKAI TRÉNING 
 
NEA pályázati keretből, júniusban végre meg tudtuk valósítani Pogányban a 
reptéren oktatók segítségével a vezetéstechnikai tréninget. A tréningre 2 
napot jelöltünk ki, mely napokon 2-2 csoportban, 16 falugondnok tudott 
részt venni. Bár sikerült nagyon meleg napokat kifognunk, nagyon tetszett 
mindenkinek és nagyon hasznosnak bizonyult a tréning. Képek és videók a 
Facebook-on is megtalálhatók. A nagy sikerre tekintettel a programot 
szeretnénk folytatni, illetve azoknak, akik már részt vettek rajta, szint lépéssel 
egy újabb nehézségi fok teljesítésére kívánnánk NIR működési és 
programpályázati keretből lehetőséget biztosítani. Reméljük sikeres lesz a 
beadott pályázat, mert akkor várjuk majd a jelentkezőket! 

 
Egy visszajelzés a programról: 
„Kedves kollégák, a mai napon vezetéstechnikai tréningen vettünk rész a pogányi reptéren, 
nagyon jó volt és egyben hasznos is. Ezúton szeretnénk megköszönni a fáradozást a 
rendezőknek valamint a tréninget levezetőknek.” B.J. 
 

 MENETLEVÉL 
 
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. 

 
 
 
 
 
 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000001.scm#lbj153id3067


                                                                                                                                                                                       

 

 PÁRTOLÓ TÁMOGATÁSOK 

 

Egyesületünk köszönetét szeretné kifejezni azon települések 

önkormányzatának, polgármestereinek, akik anyagi támogatásukkal 

hozzájárultak  2021. novemberig 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, 

Ivándárda, Katádfa, Kisbeszterce, Kisdobsza, Kishajmás, Kisherend, 

Kisjakabfalva, Kislippó, Kistótfalu, Kisvaszar, Köblény, Lapáncsa,  

Liptód, Lothárd, Lúzsok, Magyarhertelend, Magyarmecske, Magyartelek, 

Mánfa, Marócsa, Mecsekpölöske, Mindszentgodisa, Merenye, Molvány, 

Monyoród, Nagybudmér,  Nagypall,  Nagytótfalu, Nagyváty, Nemeske, 

Okorvölgy, Óbánya, Ócsárd, Ófalu, Oroszló, Palkonya, Palé, Piskó, 

Rózsafa, Somogyapáti, Sumony, Szágy, Szalánta Szalatnak,  Szárász, 

Szebény, Szentdénes, Szentkatalin, Szigetvár, Szilvás, Szűr, Tésenfa, 

Téseny, Tormás,Újmohács, Várad, Varga, Vázsnok, 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 a számlánkra érkezést követően állítjuk ki és juttatjuk el a 

támogató felé. 

Számlaszámunk: 50700138-12940147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 
 
 

 

 KEMÉNY BERTALAN DÍJ 2022 
 
A Kemény Bertalan Díj 2022-re való Felhívás és Ajánló adatlap letölthető 
honlapunkról a www. baranyafalu.hu oldalról. 
 

 

mailto:brigitta.kavasi@ijb.emmi.gov.hu
http://www.ijsz.hu/

