
A Szervezeti és Működési Szabályzat része 

 

Érdekképviseleti Fórum Szabályzata 

 

Célja: az érdekképviseleti fórum véleményezi az intézményvezető által elkészített, a 

gondozottakra vonatkozó szabályzatokat. Megtárgyalja a panaszokat, intézkedést 

kezdeményez az intézményvezető felé. 

Az Otthonban Érdekképviseleti Fórum működik. Az Bakony Szíve Idősek Otthona lakóinak 

joga van arra, hogy az Otthon életével kapcsolatos kérdéseket egymás között megbeszéljék, 

közös álláspontot alakítsanak ki, maguk közül képviselőt válasszanak, aki ezt az álláspontot 

megtárgyalhatja az intézményvezetővel. Az Érdekvédelmi Fórum fontos feladata, hogy a 

Házirend időnkénti felülvizsgálatához véleményével járuljon hozzá, annak érdekében, hogy a 

Fenntartó a lehető legelőnyösebb döntést hozhassa. 

 Az intézményvezetője negyedévente lakógyűlést tart. 

 A gyűlésen az Ellátottakat tájékoztatni kell az intézményben folyó eseményekről. 

Lehetőséget kell biztosítani, hogy véleményüket, észrevételeiket elmondhassák. 

 A gyűlésre valamennyi gondozottat meg kell hívni. 

 Gondnokság alatt lévő gondozott esetén a gondnokot kell meghívni. 

 Az értekezletről feljegyzést kell készíteni, és azt az irattárban meg kell őrizni. 

 A vezetőnek a gyűlésen feltett kérdésekre 8 napon belül választ kell adnia. 

Az érdekképviseleti fórum az intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek 

érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, mely jelen szabályzatban meghatározott feltételek és 

eljárás szerint működik. 

Az érdek-képviseleti fórum feladatai: 

 előzetesen véleményezi a szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet és az 

ellátottak részére készült tájékoztatókat; 

 megtárgyalja az intézményben élők panaszait, és intézkedést kezdeményez az 

intézményvezető felé; 

 tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben; 

 intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes 

hatóságok felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre 

utaló jeleket észlel; 

Az érdek-képviseleti fórum tagjai: 

 választás alapján, az ellátást igénybe vevők közül 1 fő; 

 választás alapján, az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül 1 fő; 

 választás alapján, az intézmény dolgozóinak képviseletében 1 fő; 

 kijelölés alapján, az intézményt fenntartó szervezet képviseletében 1 fő; 

 

 

 

 



Az érdekképviseleti fórum tagjainak tisztsége 1 évre szól.  

A választás lebonyolításáról az intézményvezetője gondoskodik, melynek eredményét 

jegyzőkönyvben szükséges dokumentálni. 

 A tagság megszűnhet: 

 a tag lemondásával; 

 a tag visszahívásával (írásban indokolni); 

 a tag halálával; 

A megszűnt tagság pótlásáról az intézményvezetője gondoskodik. 

 A választás általános szabályai az alábbiak: 

 Az érdekképviseleti fórum bármely tagjának kiválása esetén helyette 60 napon 
belül új tagot kell választani.  

 Az érdekképviseleti fórum tagjairól –a fenntartó által delegált 1 fő kivételével- 
a jelen levő lakók egyszerű többségével, nyílt szavazással a lakógyűlés dönt. 

 Választó és válaszható lehet minden cselekvőképes intézményi lakó. 

 A megalakítást követően az érdekképviseleti fórum tagjai maguk közül elnököt 

és alelnököt választanak. 

 Az érdekképviseleti fórum üléseit az elnök akadályoztatása esetén az alelnök 
hívja össze és vezeti. 

 Az érdekképviseleti fórum szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal 
ülésezik. 

 Az érdekképviseleti fórum határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen 

van. 

 Az érdekképviseleti fórum döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

 Az érdekképviseleti fórum üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 A lakó, hozzátartozója, valamint a lakó jogait és érdekeit képviselő társadalmi 

szervezet panaszát az intézmény vezetőjének, vagy az érdekképviseleti fórum 

bármely tagjának benyújthatja. 

 Az érdekképviseleti fórum névtelen bejelentésekkel, panaszokkal nem 
foglalkozik. 

Az ellátottjogi képviselő az intézményi elhelyezést igénybe vevő részére nyújt segítséget jogai 

gyakorlásában. 

Az intézmény vezetője tájékoztatja az ellátottakat az ellátottjogi képviselő személyéről, 

elérhetőségéről, valamint az általa nyújtható segítségadás lehetőségéről. Neve elérhetősége a 

hirdető táblán kerül elhelyezésre.                                                                                                                                                                                                                 

2011. évben az Érdekképviseleti Fórum tagjai 

Fenntartó képviseletében: 

……………………………………………………… 



Intézmény dolgozói képviseletében: 

……………………………………………………… 

Hozzátartozók képviseletében: 

………………………………………………………. 

Lakók képviseletében: 

………………………………………………………… 

AZ ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ: 

Veszprém megyében: Horváth Éva ellátottjogi képviselő 

Területi fogadóórája: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház „E” épület 4. em.  

                                   szerda:16.00-tól 19.00-ig 

Levelezési cím: Regionális Betegjogi Iroda 

      PAMOK Győr 

                         9023 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. 

Telefon:            06-20/489 9585 

e-mail:              horvath.eva.gyor@t-online.hu 

 

 

Az érdekképviseleti fórum szabályzata 2011.12.31-én lép hatályba. 

 

 

 

Dr.Baráth Emőke 

intézményvezető 


