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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a képviselő-testület 2014. december 22-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 35.§-a és  

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2013.(XII.16.) rendelet 18. §-a  

alapján a fenntartó a gyermekjóléti intézményekben az ellátásban részesülők érdekvédelmét 

szolgáló  érdekképviseleti fórumot működtet, meghatározza megalakításának és működésének 

szabályait. 

Az érdekképviseleti fórum megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat és a hatáskörébe 

tartozó ügyekben dönt, továbbá intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál, a 

gyermekvédelmi gyámnál, a gyermekjogi képviselőnél, illetve más hatáskörrel rendelkező 

szervnél.  

Az érdekképviseleti fórum az intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a gyermeket 

érintő ügyekben, valamint javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban 

végzett szolgáltatások tervezéséről, működtetéséről, valamint az ebből származó bevételek 

felhasználásáról. Az érdekképviseleti fórum egyetértési jogost gyakorol a házirend 

jóváhagyásánál. 

 

Az érdekképviseleti fórum szavazati jogú választott tagjai: 

 gyermekönkormányzat képviselői, 

 az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői,  

 az intézmény dolgozóinak képviselői, 

 az intézményt fenntartó képviselői. 

 

A törvény előírásai alapján 5 fős érdekképviseleti fórum működik a Városi Bölcsődében, 

melyhez az önkormányzat, mint fenntartó egy tagot delegált, akinek a megbízatása 2014. 

december 31. napjáig szól. Az érdekképviseleti fórum tagjának a feladat ellátásáért tiszteletdíj 

nem jár.  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 99. §-a  és Ajka 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2013. (XII. 16.) rendelet 18.§-a alapján a  

fenntartó a bentlakásos szociális intézményekben az intézményi jogviszonyban állók és az 

ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórumot (érdekképviseleti fórum) működtet, 

meghatározza megalakításának és tevékenységének szabályait.  

Az érdekképviseleti fórum a tartós bentlakásos intézménnyel intézményi jogviszonyban állók 

jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, mely a házirendben 

meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. Az érdekképviseleti fórum megalakítását 

a székhelyen, illetve telephelyenként kell biztosítani.  
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A szociális intézményekben működő érdekképviseleti fórum tagjai: 

választás alapján: 

 az intézményi ellátást igénybe vevők közül, 

 az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül, 

 az intézmény dolgozóinak képviselője, 

kijelölés alapján: 

 az intézményt fenntartó szervezet képviselője. 

 

Az önkormányzat szociális intézménye a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ, 

melynek részlegei látják el a törvény által előírt kötelező, a személyes gondoskodás keretébe 

tartozó intézményi feladatokat. Az önkormányzat a törvényi szabályozásnak eleget téve a 

részlegeknél megalakította az 5 fős érdekképviseleti fórumokat és delegált egy-egy tagot. Az 

érdekképviseleti fórumok tagjainak a feladat ellátásáért tiszteletdíj nem jár.  

A fenti intézményekbe delegált tagok megbízatása a Képviselő-testület 183/2010.(XII.14.) Kt. 

határozata alapján 2014. december 31. napjáig tart, ezért szükségessé vált új tagok delegálása. 

A feladatot az előző ciklusban a Humán és Népjóléti Bizottság tagjai látták el. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatokat elfogadni szíveskedjen! 

  

 

 

                                            1.          HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Ajka Város Önkormányzat Képviselő-testülete - mint a Városi Bölcsőde gyermekjóléti 

intézmény fenntartója – a Városi Bölcsőde Érdekképviseleti Fóruma tagjává 2015. január 1. 

napjától 2019. december 31. napjáig Horváth Istvánnét, az önkormányzat szociális és 

gyermekjóléti feladatokért felelős koordinátorát megválasztja. 

 

Ajka Város Önkormányzat Képviselő-testülete Grőber Józsefnek, az előző ciklusban delegált 

érdekképviseleti fórumtagnak a munkáját megköszöni.  

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az intézményvezetőt és az érintettet a 

döntésről értesítse.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. december 31.  

 

 

 

                                      

       2.         HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Ajka Város Önkormányzat Képviselő-testülete - mint a Szociális Szolgáltató és Gondozási 

Központ szociális intézmény fenntartója - az Idősek Otthona (8400 Ajka, Újélet utca13/A.) 

részleg Érdekképviseleti Fóruma tagjává 2015. január 1. napjától 2019. december 31. 

napjáig Horváth Istvánnét, az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatokért felelős 

koordinátorát megválasztja. 
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Ajka Város Önkormányzat Képviselő-testülete Johanidesz Sándornak, az előző ciklusban 

delegált érdekképviseleti fórumtagnak a munkáját megköszöni.  

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az intézményvezetőt és az érintetett a 

döntésről értesítse.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. december 31.  

 

 

3.         HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Ajka Város Önkormányzat Képviselő-testülete - mint a Szociális Szolgáltató és Gondozási 

Központ szociális intézmény fenntartója - a „Méltó Élet Esélye” Idősek Otthona (8400 Ajka, 

Frankel L. u. 8.) részleg Érdekképviseleti Fóruma tagjává 2015. január 1. napjától 2019. 

december 31. napjáig Johanidesz Sándort a Szociális és Környezetvédelmi Bizottság tagját 

megválasztja. 

 

Ajka Város Önkormányzat Képviselő-testülete Utassy Istvánnak, az előző ciklusban delegált 

érdekképviseleti fórumtagnak a munkáját megköszöni.  

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az intézményvezetőt és az érintettet a 

döntésről értesítse.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. december 31.  

 

 

Ajka, 2014. december 8.  

 

                                                                                           Schwartz Béla 

                                                                                           polgármester 

 


