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schweitzer Albert Református szeretetotthon az otthonban lakók érdekképviseletének

biztosítása érdekébenaz Érdekképviseleti Fórum működési szabá|yait a7 alábbiakban
határozzameg:

Az érdekképviseletiFórum célja

Az

érdekképviseletifórum

a

személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménYi

jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülésételősegíteni hivatott szerv.

Az

Érdekképviseleti Fórum kapcsolatot teremt

az Otthon lakói és hozzűartozőik,

aZ

intézmény vezetése és dolgozói, valamint azintézményt fenntarlÓ MagYarországi Református

Egyház Diakóniai Iroda között.

Az

Érdekképviseleti Fórum biztosítja az intézménybenellátottak megfelelŐ és hiteles

képviseletét és védelmét,érdekeik érvényesítését.

Az Erdekképviseleti Fórum feladatai

valamint az intézménybelső életévelkapcsolatos dokumentumok kÖzÜl a szakmai
programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részérekészült
tájékoztatőkat,

keletkezésével, megszűntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat,
inté zkedé seket

el

-

és

kezdem ény ez az intézményve zető fel é,

látás szerv ezésével kapcsolato s feladatokban,

hatóságok, szervek felé, amennyiben

az

intézményműködésével kaPcsolatos

jo gszabá|ysértésre utaló j eleket észlel.

Fentiek értelmében az ÉrdekképviseletiFórum véleményezŐ, konzultativ, kezdeménYező
hatáskörrel rendelkezik, önálló döntéshozatalra nem jogosult,

Az Erdekképviseleti Fórum tagiai

Az

ErdekkéPviseleti Fórum tagai

az

általuk képviseltek demokratikus választása. illetve
kijelölés alapján nyerik el tisztségüket azalábbiak
szerint:

Az ErdekkéPviseleti FÓrum tagjainak aktuális névsorát
e SzabáIyzat mellékle te tatlalmazza,
Az ÉrdekképviseletiFórum tagság megszűnik:

értesítiaz elnököt,

megszűnés év el, a megszűnés napj án automatikusan,

megszűnésével, a megszűnés napján automatikusan,

A tagság megszűnése esetén 60 napon belül új tag megvál asztásárőlkell
gondoskodni.
Az Erdekképviseleti Fórum működése

A
ö s

választás lebonYolításáért, illetve
szehívásá ért az intézmény v ezetőj e

fe

lelő

az

Erdekképviseleti Fórum alakuló ülésérrek

s.

Az ÉrdekkéPviseleti FÓrum alakuló üléséta választásoktól számított
15 napon belül meg kell

tartani.

Az intézmény vezetőle az alakulő ülésen tájékoztatja a jelenlévőket:
elkéPzeléseikről, az áPolás szakmai feladatairól; az
intézménygazdasági pénzijgyi
helYzetéről, az Önkoltségek alakulásáról és minden
intézmény életébenfontosnak minő sül

olyan dologról melyet

;

az

megvalósulásának

helyi módjáról. (ülések gyakorisága, összehívásának

módja,

módja,)
panaszok kivizsgálásának és a megteendő intézkedések

A Fórum első ülésénelnököt

a
választ a lakók á|tal vá|asztott személyek közül, meghatározza

jegyzőkönyvek
működés rendjét, és a "dokumentálási" (pl.

Az
időtartalom

ÉrdekképviseletiFórum megbízása

ra szől,de legkésőbb

vezetése) feladatokat,

az alakuló üléstől

számított

5

éves

az újonnan megválasztott fórum alakuló Ülésévelmegszűnik.

Az ÉrdekképviseletiFórum üléseit az elnök vezeti,
kívül a

szerint Ülésezik, Ezen
Az érdekvédelmifórum legalább évente egyszeí, illetve szÜkség
illetve legalább 15 dolgozó
Fórum összehívását bármelyik tag, vagy legalább 15 lakó,

_ az okés a cél megjelolésével _ a Fórum elnökénél írásban kezdeményezheti,
3 naPon belÜl kiielÖli
A Fórum elnöke a kezdeményezés,illetve panaszkézhezvételétkövető
bocsátott
a panasztárgyalásának előkészítéséreablzottság egy tagját, aki a rendelkezésére
a bizottság elé további 5 napon belül, A
beadvány alapján intézkedésijavaslatot terjeszt elő
15. napra Összehívja.
fórum ülésétaz elnök a beadvány hozzá érékezésétőlszámított
a tagok részére,
Az elnök az ülést megelőzően legalább 5 nappal megküldi a napirendet
(telefonon is
A fórum ülésére a panaszost és/vagy törvényes képviselőjétmeg kell hívni
1ehetséges).

javaslatot a kivizsgálással megbízott
A panasz illetve kezdemény ezésre vonatkozó megoldási
és megielent panaszos
tag terjeszti a tagok elé, és lehetőséget kell adni a meghívott
véleményének,észrevételénekmegtételére,

A megoldási javaslatra

a tagok

nyilatkozhatnak, eltérő megoldást is javasolhatnak,

hozza meg, Az
Az Erdekképviseleti Fórum döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel

2l3-a (3) tag jelen van, akik
ÉrdekképviseletiFórum akkor szavazőképes, ha a tagok legalább
együttesen a jelenlevők
koztil az e||átottak és a törvényes képviselők által delegált tagok

el, és ha ez is
legalább Soyo-a, szavazategyenlőség esetén az elnök űj szavazást rendel
dőnt.
szavazaíegyenlőséget eredménye z, akkor az elnök szavazata
felkért tag készítel,
Az érdekvédelmi fórum üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet az arra
a fenntartó
Az elnök a jegyzőkönyv egy példányát átadja a panaszosnak, illetve megküldi

kezdeménYez ahatásképviselőjének, illetve ilyen tartalmú döntés esetén további intézkedést
és jogkörrel

Az

rendelkező szerv felé,

intézmeny vezetój

e a hozzá benyújtott panaszt kivizsgálja és annak

eredménYéről a

Ha a panaszos (vagY a
panaszost éslvagy az Erdekvédelmi Fórumot 15 napon belül értesíti.

FÓrum) aválaszÍ nem fogadja el, panaszáva| a fenntartóhoz _ illetve

az

előző bekezdésben

me ghatár ozott szervekhez fo rdulhat.

Zárad,ék
Jelen ÉrdekkéPviseleti FÓrum Működési Szabályzata202|
május 1-től lép érvénybe,és ezzel
egYidejűleg a korábbi Erdekképviseleti Fórum Működési Szabályzathatályátveszti.

Budapest, 2021. május
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Az Erdekképviseleti Fórum

tagi ainak névsora

Hermina út 51.

Az intézm ényb en ellátás b an

ré szesítettek

közül

Nagy Dezsőné a forum elnöke

kovács Imréné

A hozzátartozók

rész ér ől:

Bagosi Csaba

Az intézménydolgozóin

a

k képvis eletéb en :

Kállai Réka Tímea

A

fenn tartő intézménytől :

Borosné Háfra Szilvia

Tanácskozási joggat:
Nagy Zita intézményv ezető
Budapest, 202l.
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