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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság 

 

2017. május 22-én 

tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A bölcsődei érdekképviseleti fórum megalakítására és működésére vonatkozó 

szabályok elfogadása, valamit a bölcsődei érdekképviseleti fórum fenntartói 

tagjának megválasztása  

 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 35. § (1) 

bekezdése alapján a bölcsődék esetében az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló 

érdekképviseleti fórum megalakításának és működésének - jogszabályban meghatározottak 

szerint kialakított – szabályait az intézmény fenntartója határozza meg. A személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2/C. § 

(1) bekezdés d) pontja értelmében az érdekképviseleti fórum választott tagjai többek között a 

fenntartó szervezet képviselői.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési 

díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 3/2017. (III. 30.) önkormányzati 

rendelete 23. §-a alapján az Esélyteremtési Bizottság határozza meg az érdekképviseleti 

fórum megalakításának és működésnek szabályait és megválasztja az érdekképviseleti fórum 

fenntartói tagját. 

 

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága elkészítette a bölcsődékben működő 

érdekképviseleti fórumok megalakításának és működésének szabályait tartalmazó szabályzat 

tervezetét (a továbbiakban: szabályzat), amely a határozat-tervezet mellékletét képezi. Kérem 

a Tisztelt Bizottságot, hogy a szabályzatot elfogadni szíveskedjen.  

 

Javaslom továbbá, hogy a bizottság az önkormányzat által fenntartott bölcsődékben működő 

érdekképviseleti fórum fenntartói tagjának Engert Jakabné elnök asszonyt válassza meg. 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy Engert Jakabné nem kérte a személyét érintő ügy 

zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

 

 

Kecskemét, 2017. április 28. 

      

              Mák Kornél 

                             alpolgármester 



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

_____/2017. (V.22.) EtB. sz. határozat 

A bölcsődei érdekképviseleti fórum megalakítására és működésére vonatkozó szabályok 

elfogadása, valamint a bölcsődei érdekképviseleti fórum fenntartói tagjának 

megválasztása  

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottság megtárgyalta Mák 

Kornél alpolgármester 10948-3/2017. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1. A bizottság a bölcsődei érdekképviseleti fórumok megalakításának és működésének 

szabályait 2017. június 1. napjától a határozat mellékletében foglaltak szerint határozza 

meg. 

 

2.  Az önkormányzat által fenntartott bölcsődékben működő érdekképviseleti fórumok 

fenntartói tagjának a bizottság Engert Jakabné bizottsági elnököt választja meg. 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Engert Jakabné bizottsági elnök 

 



        …./2017. (V.22.) EtB. sz. határozat melléklete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLCSŐDÉKBEN MŰKÖDŐ 

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUMOK MEGALAKÍTÁSÁNAK ÉS 

MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatályos: 2017. június 1. 

 

 

 

 

 

 

 

A szabályzatot Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottság a 

…/2017. (V.22.) EtB. sz. határozatával fogadta el.  
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BÖLCSŐDÉKBEN MŰKÖDŐ 

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUMOK MEGALAKÍTÁSÁNAK 

ÉS MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.), és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és 

térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai 

kerekasztalról szóló 3/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet alapján a bölcsődékben működő 

érdekképviseleti fórumok megalakításának és működésének szabályait Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata a következők szerint szabályozza. 

 

 

I. A szabályzat célja, hatálya 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények 

Igazgatósága által működtetett bölcsődékben érdekképviseleti fórumok (a továbbiakban: 

Fórum) működnek, amelyek a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek érdekeinek 

védelmét, képviseletét szolgálják és végzik. 

 

A Fórum működésének célja, hogy megteremtse a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek 

szülei/törvényes képviselői, a fenntartó és az intézmény képviselői közötti együttműködés 

szélesebb körben értelmezett alapját. További cél, hogy a bölcsődei ellátással kapcsolatban 

esetlegesen felmerülő panasz, probléma mihamarabb azon a helyen nyerjen orvoslást, ahol 

felmerül. 

 

A szabályzat hatálya kiterjed az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága által 

működtetett valamennyi bölcsődére, a bölcsődékben dolgozó közalkalmazottakra, valamint a 

bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek szüleire/törvényes képviselőire. 

 

II. A Fórum feladata 
 

A Fórum feladata, hogy megismerje a bölcsőde működését, struktúráját, szakmaiságát, 

feltételrendszerét, szakmai céljait, működtetésének körülményeit, továbbá hogy véleményt 

nyilvánítson a bölcsőde vezetőjénél a gyermekeket érintő ügyekben. 

 

A Fórum feladatát képezi, hogy a szülők/törvényes képviselők által hozzá benyújtott panaszt 

megvizsgálja, a hatáskörébe tartozó ügyekben döntsön, vagy tájékoztatást adjon a panasz 

orvoslásának lehetséges módjáról. Minderről a panasz benyújtását követő 15 napon belül 

írásban tájékoztatja a panaszost. 

 

A Fórum intézkedést kezdeményezhet a bölcsőde vezetőjénél, a szervezeti felépítés szerint 

hatáskörrel rendelkező személynél/szervnél, a gyermekjogi képviselőnél, valamint az 

intézmény fenntartójánál. 
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A Fórum a házirendben foglaltak szerint panasszal élhet a bölcsőde vezetőjénél, valamint a 

szervezeti felépítés szerint hatáskörrel rendelkező személynél az ellátást érintő kifogások 

orvoslása érdekében, valamint a gyermeki jogok sérelme, a bölcsőde dolgozóinak 

kötelezettségszegése, vagy iratbetekintés megtagadása esetén. 

 

A Fórumnak címzett panaszt a bölcsőde vezetőjénél kell írásban benyújtani, aki 

haladéktalanul értesíti a Fórum elnökét a panasz benyújtásáról. A panasztevőt - kifejezett 

kérelmére - a Fórum ülésén meg kell hallgatni. A Fórum elnöke a panasz benyújtásától 

számított 15 napon belül értesíti a panasztevőt a panasz kivizsgálásának eredményéről.  

 

A panaszt tevő szülő/törvényes képviselő az intézmény fenntartójához, vagy a gyermekjogi 

képviselőhöz fordulhat, ha a bölcsőde vezetője, illetve a szervezeti felépítés szerint illetékes 

személy, vagy a Fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha 

a megtett intézkedéssel nem ért egyet. 

 

 

III. A Fórum tagjaira vonatkozó rendelkezések 
 

III. 1. A Fórum tagjai 
 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet 2/C. § (1) bekezdése alapján a Fórum szavazati jogú tagjai bölcsődénként 

 

- választás alapján a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek szülei/törvényes 

képviselői közül 3 fő, 

- választás alapján az intézmény dolgozói közül 1 fő, 

- választás alapján az intézményt fenntartó szervezet képviselői közül 1 fő. 

 

 

III. 2. A Fórum tagjainak választására vonatkozó részletes szabályok 
 

A szülők/törvényes képviselők képviselőire a szülők önmaguk tesznek javaslatot.  A javasolt 

személyek közül 3 főt választanak, egyszerű többségi szavazással. Szavazategyenlőség esetén 

ismételt szavazást kell tartani a legtöbb szavazatot kapott jelöltek vonatkozásában. 

 

A bölcsődék dolgozóinak képviselőit a dolgozók maguk közül választják. Az intézmény 

vezetője – mint első szinten kompetenciával bíró személy – nem lehet tagja a Fórumnak. 

 

A fenntartó képviselőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, és térítési 

díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról 

szóló, 3/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete alapján Kecskemét Megyei Jogú Város 

Közgyűlése Esélyteremtési Bizottság választja meg. 

 

III. 3. A Fórum elnöke 

 

A Fórum tagjai maguk közül elnököt választanak.  

 

Az elnök 
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- összehívja a Fórum üléseit, 

- vezeti a Fórum ülését, 

- aláírja az ülésről készült jegyzőkönyvet és a Fórum határozatait, 

- felelős a Fórum határozatainak végrehajtásáért.  

 

III. 4. A megbízás megszűnése 

 

A Fórum tagjának megbízása megszűnik, 

 

- ha a szülő/törvényes képviselő gyermekének intézményi jogviszonya megszűnik, vagy 

a szülő/törvényes képviselőt őt delegáló szülői kör visszahívja, 

- ha a bölcsőde képviselőjének közalkalmazotti jogviszonya az intézménynél 

megszűnik, vagy az őt delegáló munkahelyi kollektíva visszahívja, 

- ha a fenntartói tag önkormányzati képviselői megbízatása megszűnik, 

- a tag halálával, 

- a tag lemondásával. 

 

A megbízás megszűnésekor 

- gyermek intézményi jogviszonyának megszűnése esetén a jogviszony megszűnésének 

napját, 

- szülő/törvényes képviselő visszahívása esetén a visszahívott személy visszahívásról 

történő tudomásszerzését, 

- bölcsődei képviselőjének közalkalmazotti jogviszonyának megszűnését, 

- fenntartói tag esetén az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnését, 

- a tag halálának napját, 

- a tag lemondásának napját 

 

követő 30 napon belül új tagot kell választani. 

 

 

IV. A Fórum felelősségi köre, működésének szabályai 
 

IV. 1. A Fórum felelősségi köre 
 

A Fórum döntési jogot gyakorol tisztségviselőinek megválasztásában, valamint a hatáskörébe 

tartozó ügyekben. 

 

A Fórum véleményt nyilváníthat a gyermekeket érintő ügyekben. 

 

A Fórum javaslatot tehet a bölcsőde alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások 

tervezésével, működtetésével, az ebből származó bevételek felhasználásával kapcsolatban. 

 

A Fórum panaszt tehet, illetve intézkedést kezdeményezhet a szervezeti felépítés szerinti, 

vagy egyéb hatáskörrel bíró személynél/szervnél. 

 

A Fórum egyetértési jogot gyakorol a bölcsőde házirendjének jóváhagyásánál. 

 

A Fórum felelős a törvényes működéséért, működési rendjének szabályosságáért, valamint a 

hatáskörébe tartózó döntéseiért. 
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IV. 2. A Fórum működési szabályai  

 

A Fórum a bölcsődében évente legalább egy alkalommal rendes, valamint panasz esetén 

szükség szerint rendkívüli ülést tart. Az ülést a Fórum megválasztott elnöke hívja össze 

írásban, legalább 5 nappal az ülés előtt, megjelölve a tárgyalandó napirendi pontokat, és 

mellékelve az aktualitás szerint szükséges iratokat. 

 

A Fórum akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele jelen van. Az ülést az 

elnök vezeti. A Fórum határozatait a jelenlevő tagok több mint felének egyhangú szavazata 

alapján, nyílt szavazással hozza meg. A Fórum határozatait külön-külön a naptári év elejétől 

kezdődően folyamatos sorszámmal, évszámmal és a döntés tartalmára utaló tömör címmel 

kell megjelölni. 

 

A Fórum működésével kapcsolatos ügyviteli feladatok elvégzéséről a bölcsődevezető 

gondoskodik.  

 

A kisebbségben maradt álláspont képviselői igényelhetik, hogy álláspontjukat az ülésről 

készült jegyzőkönyv szó szerint tartalmazza. 

 

A Fórum üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, mely tartalmazza a jelenlevő tagok nevét, az 

ülés helyét, idejét, a napirendi pontokat, hozzászólásokat, a vélemények rövid összefoglalását, 

valamint a Fórum határozatát. A jegyzőkönyvet és a határozatokat a Fórum elnöke írja alá és 

egy tagja hitelesíti. 

 

A Fórum ügyintézési ideje panasz kivizsgálása esetén 15 nap. A panasz kivizsgálását 

követően a határozatot az elnök a panaszosnak megküldi. A határozatban fel kell hívni a 

figyelmet arra, hogy ha a bölcsődevezető, vagy a szervezeti felépítés szerint illetékes személy 

(intézményvezető) 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a 

megtett intézkedéssel a panaszos nem ért egyet, annak orvoslásáért a kézhezvételtől számított 

15 napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. 

 

 

V. Záró rendelkezések 
 

 

Jelen szabályzat 2017. június 1. napján lép hatályba. 

 

Jelen szabályzat az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága valamennyi 

bölcsődéje házirendjének elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

 

 

Kecskemét, 2017. május 22. 

 

 

       …………………………………………… 

        Engert Jakabné 

                Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

             Esélyteremtési Bizottság 

                 elnöke 
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A ……………..Bölcsődében működő Érdekképviseleti Fórum a jelen 

szabályzatot……..………………………………………napján 

jóváhagyta. 

 

 

 

Kecskemét, 2017. ……………    ………………………………….. 

             a Fórum elnöke 
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 melléklet 

 

Megismerési nyilatkozat 

 

Az Érdekképviseleti Fórum megalakításának és működésének szabályzatát megismertem. 

Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok 

betartani. 

 

Név Beosztás Kelt Aláírás 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


