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Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. §
(1) b) pontja és 99. §-a rendelkezik arról, hogy a tartós bentlakásos szociális intézmény
fenntartója köteles meghatározni az intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra
jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórum (a továbbiakban: érdekképviseleti fórum)
megalakításának és tevékenységének szabályait.
Az érdekképviseleti fórum a tartós bentlakásos intézménnyel intézményi
jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv,
mely a házirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. Az érdekképviseleti fórum megalakítását a székhelyen, illetve telephelyenként kell biztosítani.
Az érdekképviseleti fórum tagjai:
- választás alapján, az intézményi ellátást igénybe vevők közül
kettőszáz férőhelyig kettő fő,
kettőszáz férőhely felett négy fő;
- választás alapján, az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül egy
fő
- választás alapján, az intézmény dolgozóinak képviseletében egy fő;
- kijelölés alapján, az intézményt fenntartó szervezet képviseletében egy fő
Az érdekképviseleti fórum feladatai:
-

-

-

előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátottakkal,
valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a
szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére
készült tájékoztatókat
megtárgyalja az intézményben élők panaszait - ide nem értve a jogviszony
keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat -,
és intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé
tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az
ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban
intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más,
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok, szervek felé, amennyiben az
intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozattal legutóbb 2003.
januári ülésén jelölte ki az akkori Népjóléti Bizottság elnökét a fenntartó képviseletére,
azóta a kijelölés nem került napirendre. A képviseletet a mindenkori szociális
ügyekkel foglakozó bizottság elnöke látta el.
Fentiek, valamint az önkormányzat bizottsági struktúrájának változásai miatt javaslom,
hogy az Egyesített Szociális Intézmény valamennyi érintett dombóvári telephelyének
Érdekképviseleti Fórumába a mindenkori szociális ügyekkel foglalkozó bizottság
elnökét jelölje a Képviselő- testület.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Szociális
Intézmény Dombóvár város közigazgatási területén működő telephelyeinek
Érdekképviseleti Fórumába a fenntartó képviseletére a mindenkori szociális ügyekkel
foglalkozó bizottság elnökét jelöli ki.

Dombóvár, 2011. május 9.

Kiss Béla
bizottsági elnök

