Szécsény Város Önkormányzata
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. április 29-i ülésén megtárgyalta a
bölcsődei érdekképviseleti fórum megalakítására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozta:
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének
73/2014.(IV.29.) határozata
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 35. §
(1) bekezdése alapján a Szécsényi Cseperedő, Óvoda és Bölcsőde
Érdekképviseleti Fórumának működési szabályzatát a határozat
mellékletének megfelelően határozza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a dokumentum
jóváhagyó záradékának aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgármester
Intézményvezető

Szécsény, 2014. április 29.

Stayer László
polgármester

Dr. Bagó József
jegyző

Érdekképviseleti Fórum
Működési Szabályzata
I. Általános rendelkezések
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a
továbbiakban: Gyvt.) 35-36.§-ai alapján a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
intézményben a bölcsődei ellátásban részesülők érdekvédelmére létrehozott Érdekképviseleti
Fórum Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg.
Az Érdekképviseleti Fórum székhelye:
3170 Szécsény, Magyar utca 13.

II. Az Érdekképviseleti Fórum szervezeti felépítése, megalakítása
Az Érdekképviseleti Fórum szavazati jogú választott tagjai (Gyvt. 35.§ (2) bekezdésének b; c;
d; pontja alapján):
o a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek szülei/törvényes képviselői,
o a bölcsőde dolgozóinak képviselői,
o az intézményt fenntartó önkormányzat képviselői.
Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak számát úgy kell meghatározni, hogy a szülők/törvényes
képviselők száma nem lehet kevesebb a bölcsőde dolgozói képviselőinek és a fenntartó
képviselőinek összlétszámánál.
Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak száma:
o az ellátásban részesülő gyermek szülei/törvényes képviselője közül
o az intézmény dolgozóinak képviselője
o Szécsény Város Önkormányzatának, mint fenntartónak a képviselője

2 fő
1 fő
1 fő

A szülők/törvényes képviselők képviselőire a szülők önmaguk tesznek javaslatot. A javasolt
személyek közül a szülői értekezleten 2 főt választanak, egyszerű többségi szavazással.
A bölcsőde dolgozóinak képviselőit a dolgozók maguk közül választják. Az intézmény
vezetője – mint első szinten kompetenciával bíró személy – nem lehet tagja a Fórumnak.
A fenntartó képviselőjét a Képviselő-testület jelöli ki.
A megválasztottak írásban nyilatkoznak tisztségük elfogadásáról.
A Fórum tagjai maguk közül elnököt választanak.
A Fórum tagjának megbízása megszűnik, ha:
o a szülő/törvényes képviselő gyermeke kikerül az ellátásból,
o vagy az őt delegáló szülői kör visszahívja,
o a bölcsőde képviselőjének közalkalmazotti jogviszonya az intézménynél megszűnik,
vagy az őt delegáló munkahelyi kollektíva visszahívja,
o a fenntartó képviselőjének képviseleti jogosultságát a fenntartó megszünteti.
Tagváltozás esetén az érintett oldal 1 hónapon belül új tagot választ/delegál.

III. Az Érdekképviseleti Fórum működésének célja, feladata
1.
2.

3.

4.

5.

Az Érdekképviseleti Fórum (a továbbiakban: Fórum) a bölcsődei ellátásban részesülő
gyermekek érdekeinek védelmét, képviseletét szolgálja és végzi.
A Fórum működésének célja, hogy megteremtse a bölcsődei ellátásban részesülő
gyermekek szülei/törvényes képviselői, a fenntartó és az intézmény képviselői közötti
együttműködés szélesebb körben értelmezett alapját.
További cél, hogy a bölcsődei ellátással kapcsolatban esetlegesen felmerülő panasz,
probléma mihamarabb azon a helyen nyerjen orvoslást, ahol felmerül.
A Fórum feladata, hogy:
o megismerje a bölcsőde működését, struktúráját, szakmaiságát, feltételrendszerét,
szakmai céljait, működtetésének körülményeit;
o véleményt nyilvánítson a bölcsőde vezetőjénél a gyermekeket érintő ügyekben;
o a szülők/törvényes képviselők által hozzá benyújtott panaszt megvizsgálja, a
hatáskörébe tartozó ügyekben döntsön, vagy tájékoztatást adjon a panasz
orvoslásának lehetséges módjáról. Minderről 15 napon belül írásban tájékoztatja a
panaszost;
o intézkedést kezdeményezhet a bölcsőde vezetőjénél, illetve a szervezeti felépítés
szerint illetékes személynél/szervnél (intézményvezető, fenntartó, gyermekjogi
képviselő, más hatáskörrel rendelkező szerv);
o a házirendben foglaltak szerint panasszal élhet a bölcsőde vezetőjénél, illetve a
szervezeti felépítés szerinti kompetens személynél (intézményvezető, fenntartó) az
ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, valamint a gyermeki jogok sérelme,
a bölcsőde dolgozóinak kötelezettségszegése esetén.
Az intézményvezető a Fórum által jelzett panaszt kivizsgálja, illetékességi körén belül
megteszi a szükséges intézkedést. Amennyiben ehhez nem rendelkezik kompetenciával,
a megfelelő személyhez továbbítja azt. Mindenről 15 napon belül írásban tájékoztatja a
Fórumot.
A panaszt tevő szülő/törvényes képviselő az intézmény fenntartójához, vagy a
gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha a bölcsőde vezetője - ill. a szervezeti felépítés
szerinti illetékes személy -, vagy a Fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat
eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet.
IV. Az Érdekképviseleti Fórum jogköre, felelőssége

Az Érdekképviseleti Fórum jogköre:
o Döntési jogot gyakorol:
- hatáskörébe tartozó ügyekben.
o Véleményt nyilváníthat:
- gyermeket érintő ügyekben.
o Javaslatot tehet:
- a bölcsőde alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások
tervezésével, működtetésével, az ebből származó bevételek felhasználásával
kapcsolatban.
o Panaszt tehet, illetve intézkedést kezdeményezhet:
- a szervezeti felépítés szerinti (bölcsődevezető, intézményvezető), illetve egyéb
illetékességgel bíró személynél/szervnél (fenntartó, gyermekjogi képviselő,
más hatáskörrel rendelkező szerv).
o Egyetértési jogot gyakorol:
- a bölcsőde házirendjének jóváhagyásánál.

Az Érdekképviseleti Fórum felelős:
- törvényes működéséért,
- működési rendjének szabályosságáért,
- hatáskörébe tartózó döntéseiért.
V. Az Érdekképviseleti Fórum működési szabályai
A Fórum évente legalább egy alkalommal rendes, illetve panasz esetén szükség szerint
rendkívüli ülést tart. Az ülést a Fórum elnöke hívja össze, lehetőleg írásban, megjelölve a
tárgyalandó napirendi pontokat, mellékelve az aktualitás szerint szükséges iratokat.
A Fórum akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele jelen van. Az ülést az
elnök vezeti. A Fórum határozatait a jelenlevő tagok 50%-a + 1 fő egybehangzó szavazata
alapján, nyílt szavazással hozza meg.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A kisebbségben maradt álláspont
képviselői igényelhetik, hogy álláspontjukat az ülésről készült jegyzőkönyv szó szerint
tartalmazza.
A Fórum üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, mely tartalmazza a jelenlevő tagok nevét, az
ülés helyét, idejét, a napirendi pontokat, hozzászólásokat, vélemények rövid összefoglalását.
A jegyzőkönyvet a Fórum egy tagja hitelesíti.
A Fórum ügyintézési ideje 15 nap. A panasz kivizsgálását követően a határozatot az elnök
kihirdeti, illetve a panaszosnak a határozati kivonatot írásban megküldi. A határozatban fel
kell hívni a figyelmet arra, hogy ha az intézményvezető, 15 napon belül nem küld értesítést a
vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet, annak orvoslásáért a
kézhezvételtől számított 15 napon belül az intézmény fenntartójához, vagy a megyei
gyámhivatalhoz fordulhat.
A Fórum intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál, az intézmény ellenőrzését ellátó megyei
gyámhivatalnál, illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél/személynél.
VI. Záró rendelkezések
1. A Fórum tagjait tevékenységük miatt hátrány nem érheti.
2. A Fórum tagjai végzett tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.
3. A Fórum működésének tárgyi feltételeit az intézmény biztosítja.
4. A Szabályzat az elfogadás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.
5. A Fórum működésének szabályzata, tagjainak névsora az intézmény székhelyén elhelyezett
faliújságon kerül kihirdetésre, amelyről az intézményvezető köteles gondoskodni.

Záradék:
Az Érdekképviseleti Fórum működési szabályzatát Szécsény Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 73/ 2014.(IV.29.) számú határozatával jóváhagyta.
Szécsény, 2014. április 29.

Stayer László
polgármester

