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Az

1993. évi III. torvény 99. $ értelmében:

Az érdekképviseleti forum a tart s bentlakásos intézménnyel intézményi
jogviszonyban áll k jogainak, érdekeinek érvényesrilését
el segíteni hivatott
szerv, mely aházirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint mrikodik.
Az érdekképviseleti f rum megalakitását a székhelyen, illetve telephelyenként
kell biztosítani.
Az ÉrdekképviseletiF rum

tagtrai:

o 2folak
o 1 f hozzátartoz ,
o 1 f az otthon dolgoz
,

inak képvisel je,

Az ÉrdekképviseletiF
ell

átottak,

Az

ill

efu

rumban nem kenilhetnek kisebbségbe az intézményben
e hozzátarto z ik képv i s e l i .

Érdekképviseleti F

rum tagait aZ

ellátottak javaslata a|apján

ÉrdekképviseletiF rum tilés én vá|aszt1ák ffieg, egyszeni szavazati tobbséggel.
Az ÉrdekképviseletiF rum tagtrait 4 évre vá|asztjétk, els iilésen elnokot,
elnokhelyettest vá|aszt, tigyrendjét saját magahatározza meg. A megvá|asztottak
írásb an nyi l atk oznak ti s zt s é gtik e l fo gadás ár l .

AzÉjrdekképviseletiF rum tagjai maguk koztil válas ják meg a F rum elnokét.
Az elnoki tisztet csak lak , vagy ahozzátartoz kképvisel je toltheti be

AF

rum tagiainak névsorát és elérhet ségétaz otthon egyes részlegeiben
|áthat helyen ki kell fiiggeszteni.

j

l

Az ÉrdekképviseletiF rum feladatai:

o El

zetesen véleményeziaZ intézményszakmai programját, éves
munkatervét, a házirendet, valamint az ellátottak részérekésztilt
ájékortat kat.

-z-

o

Megtárgya|ja az intézményben él k panaszait, (kivételt képez a
jogviszony keletkezéssel, megszíinéssel és áthelyezéssel kapcsolatos
panasz tigy) , Sdkség esetén intézkedést kezdeményez az
intézménryezet , sztikség esetén a fenntart vagy más hat ság felé.

o

Tájékoztatást kérhet aZ ellátottakat
intézménryezet t l.

érint

kérdésekbenaZ

Az ÉrdekképviseletiFÓrum elnokének feladatai:

. javaslatot tesz a napirendre,
o azÉtdekképviseleti F rum tiléseinek levezetése,
o hitelesíti az ÉrdekképviseletiF rum tiléseir l kés z.dl]rt jegyzokonyvet,
o az ÉrdekképviseletiF rum képviselete az el zetesen kapott
o

lhatal mazások al apj án,
a tagok munkáj é'nak segítése.
fe

A tagok feladata:

.
o

azÉrdekképviseletiF rum tilésein val aktív részvétel,
a lak k panaszainak osszegyíijtéseés sztikség szerinti el adása.

Az ÉrdekképviseletiF rum mríkodése.
AzÉrdekképviseleti F rum riléseit fél évente illetve sztiks ég szerinttartja,
dontéseit egyszeni sz tobbséggel hozza. Azonos Szavazat esetén az e|nok dont.
Határozatképes azÉrdekképviseletiF rum akkor, ha atagok 2l3-ajelen van'

Az

ÉrdekképviseletiF rum riléseir l jegyzkonyvet

kell készíteni(

a

jegyzokonyvnek tartalmaznia kell: készitésénekhelyét és idejét, a meghallgatott

személyek nevét, az tigyre vonatkoz lényeges nyilatkozatokat és
megállapításokat, jegyr konyvvezeto a|áirását és az e|nok hitelesít aláirását),
melynek egy az intézményvezetojének kell megkiildeni.

3Panasszal fordulhat a lak (vagy torvényes képvisel ), illefue hozzátartoz ja,
valamint a jogosult jogait és érdekeit képvisel társadalmi szervezet az otthon
v ezet jéhez, illetve az Erdekképviseleti F rumh oz, ha;

. Intézményi jogviszonyát, személyes jogait, kapcso|attartását sérelem éri,
o Az intézményidolgoz k megszegik szakmai, titoktartási és
vagyonvédelmi kote

o

Az

le

zettségeiket,

e|látás koriilményeit

A panaszfelvétel m

dja:

érint kifogásai vannak.

a)
b)

sz ban, melyr l jegyz konyvet kell készíteni,
írásban.

ÉrdekképviseletiF rum 15 napon beliil írásban értesítia panasztev t
kivizsgálásának eredményérl. A sztikséges intézkedések megtételével felhívja

Az

a figyelmet a sérelem orvoslásának esetleges más

A lak

m

djára is.

(vagy torvényes képvisel ), illetve hozzátartoz ja, valamint jogait és

érdekeit képvisel társadalmi szervezet panasszal fordulhat a
f polgármesterhez, amennyiben az otthon vezetoje, Vagy az Érdekképviseleti
F rum 15 napon beliil nem tntézkedik, vagy a lak az intézkedéssel nem ért
egyet.

Az

kezdem ényezhet intézkedéseket a
gárme sternél.

ÉrdekképviseletiF rum

Önkorm ányzatná|, a

f

p ol
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F
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Az ÉrdekképviseletiF rum tagság megszÍinik:

o
.
o
o
o

az intézményi jogviszony megsztinésével,
lemondással,
visszahívással,
elhalálozással,
annak a hozzátartoz nak a haléiáva|, vagy intézményijogviszonya
megsz nésével,akire tekintette| az illet tag az Érdekképviseleti F rum
tagtra lehetett.

ÉrdekképviseletiF rum tagsa lemond ásárt írásban nyujtja be. A tag
visszahívása a megvá|asztásra vonatkoz eljárás szabáIyai szerint, indoklással,

Az

egyszeni szav azati tobbséggel torténik.
tagság megsztínése esetén az ÉrdekképviseletiF rum elnoke kezdeményezi
rijtag megvál asilását Amennyiben az e|noki tisztet betolt tags ág szunik meg,
rigy az intézményvezetoje kezdeményezi az eljárás lefolytatását a vá|asztás
szabá|yai szerint.
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