
Érdekképviseleti Fórum
- Idősek Klubja -

I.

Az Érdekképviseleti Fórum a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel 

intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott 

szerv. Az érdekképviseleti fórum megalakítását a székhelyen kell biztosítani.

II.

Az Érdekképviseleti Fórum: 

• 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 ellátást igénybevevők panaszait – ide nem értve a jogviszony 

keletkezésével, megszűntetésével és 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 illetékes 

hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos 

jogszabálysértésre utaló jeleket észlel. 



III.

Működésének részletes szabályai

Telephelye: Idősek Klubja Berhida, Hősök tere 38. 

Az Érdekképviseleti Fórum feladata:

• Dönt az eléterjesztett panaszokról, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a 

fenntartó önkormányzatnál, az intézmény ellenőrzését ellátó hatóságnál, illetőleg 

más, hatáskörrel rendelkező szervnél. 

      Az Érdekképviseleti Fórum tagjai: 

• Az Idősek Klubjában ellátott gondozottakat két fő megválasztott nappali 

szakosított ellátásban részesülő képviseli. 

• Az intézmény dolgozóit egy fő megválasztott munkatárs képviseli. 

• A fenntartót a Berhida Város Önkormányzat Képviselő Testülete, valamint a 

Jegyző által választás útján delegált egy fő képviseli. 

Általános rendelkezések

1. Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak tisztsége 4 évre szól. 

2. Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak tisztsége megszűnhet:

- a tag halálával, 

- lemondással,

- visszahívással,

- a megbízás idejének lejártával.

3. Az Érdekképviseleti Fórum bármely tagjának kiválása esetén helyette 60 napon belül új 

tagot kell választani.



4. Az Érdekképviseleti Fórum megalapításáról/megállapításáról a Berhida Város 

Önkormányzat Képviselő Testülete, illetve Berhida Város Önkormányzat Jegyzője dönt. 

5. A megalakítást követően a tagok maguk közül elnököt és alelnököt választanak. 

6. Az Érdekképviseleti Fórum üléseit az elnök akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze 

és vezeti. 

7. Az Érdekképviseleti Fórum szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. 

8. Az Érdekképviseleti Fórum határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. 

9. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. 

10. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

11. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni.

12. A gondozott vagy ellátott, annak a hozzátartozója, valamint a gondozott jogait és érdekeit 

képviselő társadalmi szervezet panaszát az intézmény vezetőjének, vagy az Érdekképviseleti 

Fórum bármely tagjának benyújthatja. 

13. A panasz kivizsgálására jogosult köteles 15 napon belül értesíteni a panasztevőt az elé 

terjesztett panasz kivizsgálásának eredményeiről. A szükséges intézkedések egyidejű 

megtételével felhívja a figyelmet a sérelem orvoslásának más módjaira is.  

14. A gondozott vagy hozzátartozója, valamint az Ő érdekeit képviselő társadalmi szervezet 

panasszal, a Berhida Város Önkormányzat Képviselő Testületéhez, illetve Jegyzőjéhez 

fordulhat, ha:

- a panasz kivizsgálására jogosult személy határidőben nem intézkedik;

- intézkedésével nem értenek egyet. 

15. Az intézménnyel jogviszonyban állók és ellátásra jogosultak érdekvédelmét a más módon 

nem orvosolt panasz esetében az Érdekképviseleti Fórum látja el. 



16. Az Érdekképviseleti Fórum névtelen bejelentésekkel, panaszokkal nem foglalkozik. 

Készült: 

• 1993. évi III. Törvény 93.§ (1);

• 2001. LXXIX. Törvény 44. §;

• Módszertani Otthon (Külsővatt) által küldött szakmai segédanyag alapján. 
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