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Elıterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  

2012. március 01-i rendkívüli ülésére 
 
 
 
Tárgy:  Érdek-képviseleti fórum megalakítása és tag delegálása a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Tagintézményébe 
 
Iktatószám: I/3664/1/2012. 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban Gyvt.) meghatározza a hatálya alá tartozó intézményekben az ellátásban 
részesülık érdekvédelmére vonatkozó szabályokat: 
 
A Gyvt. 35. §-a az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: 
 

„(1) Az intézmény fenntartója meghatározza - a (6) bekezdésben meghatározott ellátások 
kivételével - az ellátásban részesülık érdekvédelmét szolgáló érdek-képviseleti fórum 
megalakításának és mőködésének szabályait. 

(2) Az érdekképviseleti fórum szavazati jogú választott tagjai 
a) a gyermekönkormányzat képviselıi, 
b) az ellátásban részesülı gyermek szülei vagy más törvényes képviselıi, illetve a fiatal 

felnıttek képviselıi, 
c) az intézmény dolgozóinak képviselıi, 
d) az intézményt fenntartó képviselıi. 
(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott személyek száma nem lehet 

kevesebb a (2) bekezdés c)-d) pont szerinti személyek összlétszámánál. 
(4) Az érdek-képviseleti fórum megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat és a 

hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, a 
gyermekjogi képviselınél, illetve más hatáskörrel rendelkezı szervnél. 

(5) Az érdekképviseleti fórum az intézmény vezetıjénél véleményt nyilváníthat a 
gyermeket, fiatal felnıttet érintı ügyekben, valamint javaslatot tehet az intézmény 
alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezésérıl, mőködtetésérıl, 
valamint az ebbıl származó bevételek felhasználásáról. Az érdekképviseleti fórum egyetértési 
jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál. 

(6) A gyermekjóléti szolgálatban és a házi gyermekfelügyelet formájában biztosított 
napközbeni ellátásban részesülık érdekvédelmére a fenntartónak érdek-képviseleti fórumot 
nem kell mőködtetnie. Panaszjoguk gyakorlására a 36. §-ban foglaltak az irányadók.” 

 
Az érdek-képviseleti fórum kompetenciáit a Gyvt. 36. §-a szabályozza: 
 „ (1) A gyermek, a gyermek szülıje vagy más törvényes képviselıje, valamint a 

gyermekönkormányzat és a fiatal felnıtt, továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó 
érdek-képviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek az 
intézmény vezetıjénél vagy érdek-képviseleti fórumánál 

a) az ellátást érintı kifogások orvoslása érdekében, 
b) a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén, 
c) a 136/A. § szerinti iratbetekintés megtagadása esetén. 
(2) Az intézmény vezetıje, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja, és 

tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A gyermek szülıje vagy más 
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törvényes képviselıje, valamint a gyermekönkormányzat és a gyermek, illetve fiatal felnıtt az 
intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselıhöz fordulhat, ha az intézmény 
vezetıje vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat 
eredményérıl, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet.” 
 

A Gyvt. 104. § (1) bekezdés h) pontja alapján a fenntartó gondoskodik az érdek-képviseleti 
fórum megalakításának feltételeirıl. 

 
Fentiek alapján szükséges a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıdében 

a Bölcsıdei Tagintézmény vonatkozásában az érdek-képviseleti fórum megalakítása. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselı-testület elé: 
 

Határozat-tervezet 
 

       /2012. (……) ÖH 
Érdek-képviseleti fórum megalakítása és 
tag delegálása a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Tagintézményébe 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és 

Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata a Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıdében a Bölcsıdei Tagintézményénél 
a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
35. §-ában foglaltaknak megfelelıen érdek-képviseleti fórumot alakít. 

 
2.) a.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az érdek-képviseleti 

fórum tagjainak létszámát az alábbiak szerint állapítja meg: 
- az ellátásban részesülı gyermek szülei vagy más törvényes képviselıi által 

delegált tag: 2 fı, 
- intézmény dolgozóinak képviselıje: 1 fı, 
- fenntartó képviselıje: 1 fı 

 
b.) Fenntartó által delegált képviselı:  

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri az intézmény 

vezetıjét, hogy a Képviselı-testület soros ülésére az érdek-képviseleti fórum 
mőködésének részletes szabályait dolgozza ki. 

 
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a 

határozat 1.-3) pontjában foglaltakról Felsılajos Község Önkormányzatának 
Képviselı-testületét soros ülésén tájékoztassa. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, intézményvezetı 
Határid ı: 2012. március 1. 
 
Lajosmizse, 2012. március 1. 
 
 
 
      Basky András sk. 
      polgármester 


