
                                                                                                              

BARANYAI  
FALUGONDNOKI 

                                      HÍRLEVÉL 
 

Egyesületi irodánk a Magyar Falu Program „civil közösségi 
tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogram 2021. évi 
támogatási keretből adminisztratív tevékenységeinkre 587 770 Ft-ból 
multifunkcionális színes nyomtatót vásárolt. Köszönjük a támogatást! 
 
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: 73/352-057. 

  
Somogyváriné Pandur Beatrix a 06-20/298-0719-es, 

  telefonszámon érhető el. 
E-mail: bmfalu@h-wnet.hu 
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VEZETÉSTECHNIKAI TRÉNING 

 
Ismét vezetéstechnikai tréninget szervezünk Pogányba a Reptérre.  
Az oktatást és a tréninget két szakember fogja irányítani. A tréningre két 
csoportban kerülhet sor. Egy kezdő és egy haladó csoport indítását 
tervezzük. A haladó csoportba azok jelentkezését várjuk, akik az elmúlt 
évben részt vettek a kezdő csoportban. Csoportonként 8-9 főnek tudunk 
lehetőséget biztosítani, délelőtti és délutáni bontásban. 2022. 07. 19. és 
2022. 07. 21. napokra időzítjük a tréninget, melyen a mindennapi 
munkátok során használt falugondnoki gépjárművel lehet részt venni. 
Fontos, hogy okmányaitok érvényesek legyenek! 
 
Jelentkezés: a 06-20-298-0719-es számon, vagy e-mailben a bmfalu@h-
wnet.hu  -n lehet 2022. július 11-ig. A jelentkezés során azt is jelezzétek, 
hogy a délelőtti vagy a délutáni csoportban vennétek részt.  
 
 
 

 
 
 

http://www.baranyafalu.hu/
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 ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS ÉS SZAKMAI NAP 
 

2022. május 27-én tartottuk Mozsgó településen az Évi Rendes 
Közgyűlésünket, melyet Szakmai nappal kötöttünk egybe. A közgyűlésen sor 
került a tagsági viszonyok rendezésére, tagok törlésére és új tagok felvételére. 
Elfogadásra került a 2021. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági 
jelentés, mely felkerül a www.birosag.hu oldalra is. Elfogadásra került a 2022. 
évi munkaterv is. Megtartotta beszámolóját az Ellenőrző bizottság elnöke is. 
Elbúcsúztunk három nyugdíjba vonuló falugondnok tagunktól is Deák József 
Ivándárda falugondnokától, Szili József Liget falugondnokától és Tolnai 
Zoltán Zengővárkony falugondnokától. Jó egészséget és jó pihenést kívánunk 
Nekik! 
Köszönjük a helyszín biztosítását és a finom ebédet Mozsgó 
településnek! 
Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy tájékoztatást nyújtsunk a Baranya Megyei 
Kormányhivatal ellenőrzéssel kapcsolatos tapasztalatairól, illetve az elmúlt 
időszak változásairól. Így került sor arra, hogy a kötelező közgyűlés 
alkalmával „Szakmai Nap” tartására is sor kerítettünk. Örömmel vettük, 
hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és 
Gyámügyi osztályvezetője Dr. Livják-Rozoga Veronika ismét elfogadta 
felkérésünket és tájékoztatást nyújtott előadása keretében a jelenlévőknek. 
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 
kötelezettséget ellátni. Ha a használt gépjármű rendszámát nem 
tartalmazza már a Szolgáltatói nyilvántartás, akkor csak bejelentési 
kötelezettség van, melyet a Hivatali kapu használatával kell ellátni. 
Fontos valamennyi adat változása esetén is annak jelzése a hivatal felé, 
mint pl. e-mail cím, falugondnok változása stb. Fontos az ellátási 
terület fokozottabb figyelembevétele a szolgáltatásnyújtás során. 
 

 

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/ 
Szó esett a Tevékenységnapló kitöltési útmutatója 9. pontjának 
változásáról is, mely a SZÁP-on jelent meg 2022. 04. 06-án. Eddig  
ugyanis a fenntartói döntéssel el lehetett tekinteni az igénybevevők 
aláírásától. Az új 9. pont: „Az 5.,7. pontnál, valamint a kiskorú és 
gondnokolt személy igénybevevő esetén mellőzhető az aláírás.” – tehát 
minden más esetben alá kell íratni a tevékenység nyújtást. Felhívnánk a 
figyelmet arra, hogy maga a tevékenységnapló honlapunkon is 
megtalálható formája nem változott!!!  Az 556/2020. Korm. rend.15.§(4) 
lehetővé tette az aláírás mellőzését még egy kis ideig,  mely június 01-
vel hatályon kívül helyezésre került, tehát ezen dátum után az új 
kitöltési útmutató szerint kell eljárni, azaz az aláírás már nem 
mellőzhető! A fenti információ a Szociális Ágazati Portálon jelent meg egy 
az Egyesületek által összeállított „Segédlet a falugondnoki és tanyagondnoki 
szolgálatok indításához és működéséhez”anyaggal együtt, melyet ajánlunk 
minden fenntartó figyelmébe. 
Az alábbi linken érhető el: https://szocialisportal.hu/segedlet-es-
tevekenysegnaplo-a-falugondnoki-es-tanyagondoki-szolgaltatashoz/ 
 
Egyesületünk nagyon sok kérdést kapott a Tevékenységnapló 9. pontjának 
változása kapcsán és az Osztályvezető Asszony is felajánlotta segítségét a 
kérdések megválaszolásában. Tehát, ha valakinek van még kérdése és      

http://www.birosag.hu/
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300369.kor#lbj67id769
https://szocialisportal.hu/tema/oszir/mukeng/
https://szocialisportal.hu/segedlet-es-tevekenysegnaplo-a-falugondnoki-es-tanyagondoki-szolgaltatashoz/
https://szocialisportal.hu/segedlet-es-tevekenysegnaplo-a-falugondnoki-es-tanyagondoki-szolgaltatashoz/


                                                                                                                                                                                       

nem kapott még választ rá, az jelezze egyesületünk felé a bmfalu@h-
wnet.hu–ra   e-mailben és továbbítjuk felé. Csak érdekességként a 
helyszínen elhangzott kérdés: Mi a helyzet akkor, ha valaki telefonon kér 
információt – egy nap több is lehet, időt vesz igénybe a megválaszolása, be 
kellene írni a tevékenységnaplóba, de ilyenkor kell-e aláíratni?  
 
Figyelem, hosszú évek után a nyáron várható a „féléves jelentés”(a 
415/2015.(XII.23.) Korm. rend. alapján) megtételének lehetősége a 
KENYSZI felületen. A jelentés leadása regisztrációhoz kötött: 
https://szocialisportal.hu/kenyszi_content/ 
 

 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. 
Mely pont egy 5a ponttal egészült ki: 
Beiktatta: 62/2021. (XII. 29.) EMMI rendelet 8. §. Hatályos: 2022. I. 1-től. 
A falu- és tanyagondnoki alapképzésre a falu- és tanyagondnok munkáltatója 
az (5) bekezdésben meghatározott személyeken túl a fenntartó települési 
önkormányzat vagy társulás fenntartásában működő szolgáltatónál, intézménynél 
más munkakörben vagy a fenntartó települési önkormányzat, társulás esetében a 
társuláshoz tartozó települések önkormányzatainak polgármesteri hivatalában vagy a 
közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott személyt is bejelenthet. 
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. 

Jelentkezni a honlapunkon is megtalálható linken is 
lehet: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. 
 
Újabb két csoport a 3. és a 4. csoport tett sikeres vizsgát Kecskeméten. Ők a 
2020. 12. 31-ig bejelentkezettek voltak. 2021. november 22-én a 3. csoport 
indult el 10 fővel és sikeres vizsgát tettek 2022. március 29-én. Gratulálunk 
Boldogasszonyfa, Szulimán, Csebény, Palé, Töttös, Pereked, Kisjakabfalva, 
Egyházaskozár, Szebény, Geresdlak falugondnokának, munkájukhoz sok 
sikert kívánunk! A 4. csoport számára a képzés 2021. december 06-án indult, 
melyben 6 baranyai falugondnok vett részt: Gerényes, Bikal, Kiskassa, 
Pécsdevecser, Köblény, Drávapalkonya településekről. Munkájukhoz sok 
sikert és kitartást kívánunk! 
 
Áprilisban elindult Pécsen a 2021. 01. 01. után alapképzésre jelentkezettek 
számára is az alapképzés. 
  
 TOVÁBBKÉPZÉS, MŰKÖDÉSI NYILVÁNTARTÁS 

 
Hírlevelünk előző számának megjelenése óta két továbbképzéses csoport 
szervezésének a feladatait láttuk el. Az első csoport 23 fő részvételével 2022. 
03. 9-10. és 03. 16-17. és 03. 23-án végezte el Kisjakabfalván a választható 
kategóriába tartozó „Demenciával élő személyek ellátása és gondozása, 
valamint a demenciával élő személyek viselkedésváltozása”című 
továbbképzést. A második csoport 25 fő részvételével Cserkút településen 
végezte el 2022. 05. 10-11. és 05. 17-18-án a munkakörhöz kötött kategóriába 
tartozó „ A hatékony kommunikáció eszközei” című továbbképzést. 
 

mailto:bmfalu@h-wnet.hu
mailto:bmfalu@h-wnet.hu
https://szocialisportal.hu/kenyszi_content/
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000001.scm#lbj152id39c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000001.scm#lbj447ide27d
http://www.baranyafalu.hu/K%C3%A9pz%C3%A9sek/Alapk%C3%A9pz%C3%A9sek
https://szocialisportal.hu/falu-es-tanyagondnoki-kepzes/
mailto:bartus.istvan@nszi.hu


                                                                                                                                                                                       

Fontos a megszerzett továbbképzési pontok lejelentése is a 
8/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelet 4. számú mellékletén! 
Köszönjük a települések vezetőinek és falugondnokainak, hogy 
lehetőséget adtak és segítették a továbbképzések megvalósulását! 
 
A kötelező kategóriába tartozó 12 pont megszerzésére a regisztrációhoz 
kötött a https://ojkf.szgyf.gov.hu felületre, a belépést követően a szakmai 
képzéseken belül e-learning formájában van lehetőség. Jelenleg 3 db képzés 
található meg, melyből választani lehet, sajnos a falugondnokok számára 
kidolgozott, továbbra sem áll rendelkezésre. A 12 pont megszerzéséhez 2 db 
képzést kell megcsinálni! 
 

 PÁRTOLÓ TÁMOGATÁSOK 

Egyesületünk köszönetét szeretné kifejezni azon települések 
önkormányzatának, polgármestereinek, akik anyagi támogatásukkal 
hozzájárultak eddig a 2022-es évben  az egyesület működtetéséhez, 
fenntartásához: Almamellék, Alsómocsolád, Aranyosgadány, Bánfa, Bár, 
Baranyahidvég, Baranyajenő, Baranyaszentgyörgy, Besence, Bezedek,  
Bicsérd, Birján, Bodolyabér, Boldogasszonyfa, Borjád, Bosta, Bükkösd,  
Cserkút, Drávacsepely, Drávasztára, Endrőc, Gerde, Gerényes, 
Geresdlak, Gordisa, Gödre, Gyód, Gyöngyösmellék, Hásságy, 
Hegyhátmaróc, Hegyszentmárton,  Hetvehely, Hosszúhetény, Illocska, 
Ivándárda, Katádfa, Kisbeszterce, Kisbudmér, Kishajmás, Kisherend, 
Kiskassa, Kistapolca, Kistótfalu,  Köblény, Kölked, Lapáncsa, Liget, 
Liptód, Lothárd, Magyarhertelend, Magyarmecske,  Mánfa, Markóc,  
Mecsekpölöske, Mekényes, Meződ, Molvány, Monyoród, Mozsgó, 
Nagybudmér,  Nagypall,  Nagytótfalu,  Nemeske,  Óbánya, Ócsárd, Ófalu, 
Okorvölgy, Old, Orfű, Oroszló, Palkonya, Palé, Patapoklosi, 
Pécsdevecser,  Pettend,  Piskó, Rózsafa, Sámod, Sárok,  Somogyapáti, 
Somogyviszló, Sósvertike, Szágy, Szalánta, Szárász, Szebény, 
Székelyszabar, Szigetvár, Szilvás, Szőkéd, Tékes, Téseny, Tormás, 
Újmohács, Várad,  Vázsnok,   Zádor, Zaláta,  Zengővárkony, Zók.                  
 
 

Továbbra is kérjük a fenntartókat, támogassák egyesületünket, a  
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 Takarékbank Zrt. 
 
 
 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 
 
 

 1% 
 

A 2020-ban kiutalt37402 Ft-ot a Baranyahidvégen megtartott tisztségviselő 
választó év végi közgyűlésünk költségeire fordítottuk. 

https://ojkf.szgyf.gov.hu/
mailto:andrea.bogardi@ijb.emmi.gov.hu
mailto:frida.bosnyak@ijb.emmi.gov.hu
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