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A Foigazgat6sag fenntartasaban miikodo szemelyes gondoskodast nyujt6 szocialis es
gyermekvedelmi intezmenyekben letrehozott erdekkepviseleti f6rumok megalakitasanak

es tevekenysegenek szabalyaira

A szoci,His igazgatasr61 es a szocialis ellatasokr61 sz616 1993. evi III. tOrveny 99. § (1)
bekezdese, valarnint a gyerrnekek vedelrner61 es a gyarntigyi igazgatasr61 sz616 1997. evi
XXXI. tOrveny 35-36.§-aiban foglaltakra figyelernrnel az 1. szarnu rnelleklet szerinti utasltast
adorn ki.

Az utasitas a k6zzetetelet k6vet6 napon lep hatalyba.

Budapest, 2013. junius 13.
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a Szocirilis is Gyermekvedelmi Foigazgatosrig

Foigazgatojrinak 2012013. (Vi. 12.) SZGYF utasitrisrihoz

1. A szemelyes gondoskodast nyujto szocialis es gyermekvedelmi intezmenyekben
erdekkepviseleti forumot kell letrehozni. Az erdekkepviseleti forum (a tovabbiakban
Forum) az intezmenyi jogviszonyban allok es az ellatottak jogainak, erdekeinek
ervenyestileset el6segiteni hivatott szerv, amely a hazirendben meghatarozott
feltetelek es eljaras szerint miikodik.

2. A Forum feladata a szocialis intezmenyekben:
a) e16zetesen velemenyezi az intezmeny vezet6je altaI keszitett, az ellatottakkal,

valamint az intezmeny bels6 eletevel kapcsolatos dokumentumok koztil a szakmai
programot, az eves munkatervet, a hazirendet, az ellatottak reszere kesziilt
tajekoztatokat,

b) megtargyalja az intezmenyekben e16k panaszait - ide nem ertve a jogviszony
keletkezesevel, megsziintetesevel es az athelyezessel kapcsolatos panaszokat -, es
intezkedest kezdemenyez az intezmenyvezet6 fele,

c) tajekoztatast kerhet az intezmenyvezet6t61 az ellatottakat erint6 kerdesekben, az
ellatas szervezesevel kapcsolatos feladatokban,

d) intezkedes megtetelet kezdemenyezheti a fenntarto tertiletileg illetekes
kirendeltsege fele, valamint mas, hataskorrel es illetekesseggel rendelkez6
hatosagok, szervek fele, amennyiben az intezmeny miikodesevel kapcsolatos
jogszabalysertesre utalo jeleket eszlel.

e) a Forum letrehozasat a szekhel yen, illetve telephel yenkent is biztosftani kell.

3. A Forum feladata a gyermekvedelmi intezmenyekben:
a) az intezmeny vezet6jenel velemenyt nyilvanithat a gyermeket, fiatal feln6ttet

erint6 iigyekben,
b) javaslatot tehet az intezmeny alaptevekenysegevel osszhangban vegzett

szolgaltatasok tervezeser61, miikodteteser61, valamint az ebb61 szarmazo bevetelek
felhasznalasarol,

c) megvizsgalja a hozza benyujtott panaszokat es a hataskorebe tartozo iigyekben
d~nt,

d) intezkedeseket kezdemenyezhet a fenntartonaI, a gyermekjogi kepvise16nel, illetve
mas hataskorrel rendelkez6 szervnel,

e) egyetertesi jogot gyakorol a hazirend jovahagyasanal.

4. A Forum tagjai a szocialis intezmenyekben
a) valasztas alapjan, az intezmenyi ellatast igenybevev6k koztil
aa) kett6szaz fer6helyig kett6 f6,
ab) kett6szaz fer6hely felett negy m;
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b) valasztas alapjan, az ellatottak hozzatartoz6i, illetve Wrvenyes kepvisel6i k6ziil
egy f6;

c) valasztas alapjan, az intezmeny dolgozoinak kepviseleteben egy f6;
d) kije16les alapjan, az intezmenyt fenntarto szervezet kepviseleteben egy f6.

5. A F6rum tagjai a gyermekvedelmi intezmenyekben
a) a gyerrnek6nkorrnanyzat kepvisel6i, a fiatal feln6ttek kepvisel6i,
b) az ellatasban reszesiil6 gyerrnek sziilei vagy mas Wrvenyes kepvisel6i,
c) az intezmeny dolgozoinak kepvisel6i,
d) az intezmenyfenntarto kepvisel6i.
A gyermekvedelmi intezmenyekben a Forum tagjai soraba a gyerrnek6nkormanyzat es
az intezmenyben utogondozoi ellcitasban reszesUl6 fiatal feln6ttek, egyUttesen
legfeljebb 3 kepvise16 valasztasara jogosultak. Arnennyiben a gyerrnekvedelmi
intezmenyben gyerrnek6nkormanyzatot nem hoztak letre, ugy a 12. eletevet beWlt6tt
gondozottak jogosultak 6nmaguk k6ziil kepvisel6valasztasra.
Az intezmeny k6zalkalmazottai a F6rum tagjai soraba onmaguk k6ztil legfeljebb 2
kepvisel6t, a gyermekvedelmi intezmenyben elhelyezett kiskoruak szUlei, vagy mas
t6rvenyes kepvisel6i legfeljebb 3 kepvisel6t valaszthatnak.
Az a) es b) pontban meghatarozott szemelyek szama nem lehet kevesebb a c) - d) pont
szerinti szemelyek 6sszletszamanal.

6. A fenntart6 mind a szociaIis intezmenyben, mind a gyermekvedelmi intezmenyben
miik6d6 F6rumba, egyedi d6ntessel delegalja tagjait. A fenntart6i delegaltak a tertileti
kirendeltseg korrnanytisztvisel6i k6ziil keriilnek ki, esetenkent azonban a
F6igazgatosag is delegalhat tagot. A delegalas a tertileti kirendeltseg igazgat6janak,
illetve a F6igazgatonak a hatask6rebe tartozik. A fenntart6 delegalasahoz a dele galt
szemely irasbeli hozzajarulasa szUkseges.

7. A F6rum valasztott tagokb61 all. A fenntart6i kepviseleten kivUI a tagok valasztasat az
intezmeny vezet6je k6teles megszervezni az alabbiak szerint:

az ellatast igenybevev6k k6ziil a valasztas lakogyiilesen, illetve otthongyiiIesen
Wrtenik,
a hozzatartozok, a t6rvenyes kepvisel6k, tagjukat az intezmenyvezet6 altaI
6sszehivott ertekezleten valasztjak meg, a gyerrnekvedelmi gondoskodasban el6k
sztilei, vagy mas t6rvenyes kepvisel6i k6zUI az intezmenyvezet6 felkerese alapjan
Wrtenik a valasztas,
az alkalmazottak kepvisel6jUket munkatarsi ertekezleten valasztjak.

A Forum tagjait a valasztasra jogosultak hatarozatlan id6re, titkos szavazassal
valasztjak. A valasztas akkor ervenyes, ha azon a jogosultak legalabb ketharmada reszt
vesz. Je16ltet a valasztast megel6z6 5. napig irasban lehet allitani. Egy valasztasra
jogosult legfeljebb 3 je16ltre tehet ajanlast. Je16lt az lesz, aki legalabb 1 ajanlast
kapott. A je16lest kapott szemelyek indulhatnak a valasztason. Szavazategyenl6seg
eseten - amennyiben e szavazategyenl6seg az eredmenyes valasztas gatja - az egyenl6
szavazatot kapott jogosultak k6zott ismetelt valasztast kell tartani.



A F6rum alakul6 Uleset a valasztasokat koveto 15 napon bellil meg kell tartani. Az
Uleseirol emlekeztetot kell kesziteni.
Ha a F6rum kepviselojenek tagsagi viszonya barmilyen okb6l megsziinik, helyere 60
napon belti] uj tagot kell valasztani.

8. A F6rumban val6 tagsag megsziinik:
a) a tag lemondasaval, halalaval, intezmenyi jogviszonyanak, kozalkalmazotti

jogviszonyanak, illetve a fenntart6nal a kormanytisztviseloi jogviszonyanak
megsziinesevel,

b) a tag visszahivasaval,
c) annak az ellatottnak a halalaval, vagy intezmenyi jogviszonyanak megszunesevel,

akire tekintettel az illeto sztilo (torvenyes kepviselo) a Forum tagja volt.

9. A tagot a valasztasra jogosultak visszahivhatjak, amennyiben a Forum tilesein,
munkajaban rendszeresen nem vesz reszt, illetve, ha az ot megvalaszt6k erdekeit nem
megfeleloen kepviseli. A visszahivasra a valasztasra vonatkozo szabalyok iranyadoak.

10. A F6rum tagjai nyilt szavazassal onmaguk koztil elnokot valasztanak. Az elnok a
tagok egyharmadanak irasbeli kezdemenyezese, illetve a beterjesztett panasz eseten, a
kezdemenyezes, illetve a panasz kezhezvetelet koveto 5 napon belUl a kezhezveteltol
szamitott legalabb 8. napra koteles a Forum tileset osszehivni. Az tiles a tagok
ketharmadanak jelenlete eseten hatarozatkepes. A Forum hatarozatait szavazas
alapjan, egyszeru tObbseggel hozza. Barmely tag inditvanyara kotelezo a titkos
szavazas elrendelese.

11. A F6rum tileseit az intezmeny szekhelyen, vagy telephelyen tartja. Sztikseg szerint, de
legalabb evente ketszer tilesezik, osszehivasar61 az elnok gondoskodik. A F6rum
tagjainak nevsorat es elerhetoseget az intezmenyben jol lathat6 helyen kell
kiftiggeszteni.

12. Mind a szocialis intezmenyekben, mind pedig a gyermekvedelmi intezmenyekben
miikodo Forum - ezen utasitas figyelembevetelevel - az tigyrendjet, miikodesenek
reszletes szabalyait maga hatarozza meg.
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