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Általános Rendelkezések 

 
Az Érdekképviseleti Fórum /továbbiakban Fórum/ a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek 

érdekeinek megjelenítését, képviseletét szolgálja és látja el. 

A Fórum működésének célja, hogy a gyermek érdekeit szemelőt tartva a törvényes képviselők, az 

Intézmény és a Fenntartó képviselői együttműködjenek. Feladata az álláspontok feltárása, 

vélemények és információk cseréje, a különböző fejlesztések és törekvések ismertetése, valamint 

egyeztetése. 

 

A Fórum Szervezete 

 
A Fórum szervezete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. 

törvénybe nevesített az alábbiakban meghatározott képviselőkből áll: 

A Fórum szavazati jogú választott tagjai: 

 az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői, 

 az intézmény dolgozóinak képviselője, 

 a Fenntartó képviselője, 

 

A Fórum tagjai sorába az ellátásban részesülő gyermek szülei (törvényes képviselői) önmaguk 

közül kettő képviselőt választhatnak. 

 

Az intézmény közalkalmazottai a Fórum tagjai sorába önmaguk közül egy képviselőt választhatnak. 

 

A Fórum Érvényessége 

 
A Fórum tagjait a választásra jogosultak határozatlan időre, titkos szavazással választják. A 

választás akkor érvényes, ha azon a jogosultak legalább kétharmada részt vesz. Jelöltet a választást 

megelőző 10. napig írásban lehet állítani. Egy választásra jogosult legfeljebb három jelöltre tehet 

ajánlást. Jelölt lesz az, aki legalább egy ajánlást kapott. A jelölést kapott személyek indulhatnak a 

választáson. 

A választáskor a legtöbb szavazatot kapott három jelöltet kell megválasztottnak tekinteni. 

Szavazategyenlőség esetén – amennyiben e szavazategyenlőség az eredményes választás gátja – az 

egyenlő szavazatot kapott jogosultak között ismételt választást kell tartani. Ha a Fórum 

képviselőjének tagsági viszonya bármely okból megszűnik, helyére 60 napon belül újtagot kell 

választani. 

 

A Fórumtag tagsági jogviszonya 

 
A Fórumban való tagsági jogviszony megszűnik: 

 a tag lemondásával, halálával, intézményi jogviszonyának, közalkalmazotti jogviszonyának 

megszűnésével, 

 a tag visszahívásával,  

 annak az ellátottnak a halálával vagy intézményi jogviszonyának megszűnésével, akire 

tekintettel az illető szülő (törvényes képviselő) a Fórum tagja volt. 



 

A tagot a választásra jogosultak visszahívhatják, amennyiben a Fórum munkájában rendszeresen 

nem vesz részt. A visszahívásra egyebekben a választásra vonatkozó szabályok az érvényesek. A 

Fórum tagjai nyílt szavazással önmaguk közül elnököt választanak. Az elnök a tagok 

egyharmadának írásbeli kezdeményezésére, illetve a beterjesztett panasz esetén, a 

kezdeményezés, illetve a panasz kézhezvételét követő 5 napon belül, a kézhezvételtől számított 

legalább 8. napra köteles a Fórum ülését összehívni. 

 

A Fórum működési rendje 

 
A Fórum üléseit a Bölcsődében tartja. A Fórum szükség szerint, de legalább évente egyszer 

ülésezik. A meghívók és előterjesztések kiküldésének határideje az ülést megelőző egy hét.  

A gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, továbbá a gyermekek védelmét 

ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint az intézmény vezetőjénél 

vagy a Fórum bármely tagjánál (továbbiakban: panasz kivizsgálására jogosult) panasszal élhetnek:  

- az ellátást érintő kifogások, 

- a gyermeki jogok sérelme, 

- az intézmény dolgozóinak kötelezettségszegése esetén. 

 

A Fórumhoz a Fenntartó is továbbíthatja az ellátott vagy törvényes képviselője által aláírt panaszt 

vagy bejelentést további kivizsgálás céljából. A Fórum személyes meghallgatást végez. A Fórum a 

bejelentés alapján köteles a panasztevőt meghallgatni, a tudomására jutástól számított 3 napon belül 

és a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni. A Fórum az előterjesztéstől számított 15 napon 

belül ülésen szótöbbséggel hozza meg állásfoglalását, melyet írásba kell foglalni. A Fórum üléseiről 

jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell a hozzászólások lényegét, a hozott 

határozatokat. 

Az ülés a tagok kétharmadának jelenléte esetén határozatképes.  

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazat dönt. 

Bármely tag indítványára kötelező a titkos szavazás elrendelése. 

A Fórum névtelen bejelentéssel, panasszal nem foglalkozik. 

 

A Fórum jogosultságai 

 
Tájékozódási és tájékoztatás jog: Az Intézmény vezetőjétől tájékoztatást kérhet a kölcsönös 

érdeklődésre számot tartó, gyermekeket és szülőket érintő kérdésekről, átszervezésekről. 

Véleményezési és javaslattételi jog: A Fórum javaslatot tehet a bölcsőde alaptevékenységét nem 

veszélyeztető szolgáltatások tervezéséről és működtetéséről. Véleményt nyilváníthat a gyermekeket 

érintő ügyekben. 

A Fórum véleményezési és egyetértési jogának gyakorlására vonatkozó szabályokat a Házirend 

tartalmazza. 

A Fórum ügyrendjét maga határozza meg. 

 

Az Érdekképviseleti Fórum kötelessége 

 
A Fórum a panaszokat kivizsgálja és dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben, továbbá intézkedést 

kezdeményezhet Tótvázsony és Hidegkút Önkormányzatok, mint fenntartónál, a gyermekjogi 

képviselőnél, illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél. 

 

 

 

 



Záró rendelkezések 

 
A Fórum Tagjainak névsorát és elérhetőségét az intézmények egyes részlegében jól látható helyen 

kell kifüggeszteni. 

A Fórum döntéseit a Bölcsőde hirdetőtábláján vagy az erre rendszeresített módon kell közölni az 

ellátást igénybe vevő gyermekek törvényes képviselőivel. 

A Fórum tagjai tevékenységükért díjazásba nem részesülnek. 

 

 

A Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata az elfogadásának napján lép hatályba és 

visszavonásig érvényes. 

 

 

Tótvázsony 2017. szeptember 

 

 

 


