KIVONAT
Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 27. napján megtartott soros
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

112/2012. (VI. 27.) Kt.h.
Tárgy: Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény Érdek-képviseleti Fóruma Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 35. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az Önkormányzat által fenntartott
személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátást biztosító, a Dér István
Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású
Közoktatási Intézmény Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézménye (6913 Csanádpalota,
Szent István utca 64.) Érdek-képviseleti Fóruma Szervezeti és Működési Szabályzatát
- a jegyzőkönyvhöz csatolt tartalommal - jóváhagyja.
A határozatról értesítést kap:
1.) Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény vezetője 6913 Csanádpalota, Szent István
utca 64.
2.) Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös
Igazgatású Közoktatási Intézmény vezetője 6913 Csanádpalota, Szent István utca
46.
3.) Kovács Sándor polgármester Helyben
4.) Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Igazgatási
Csoportja Helyben
K.m.f.t.
Kovács Sándor sk.
polgármester

Erdélyi Sándorné dr. sk.
jegyző

Jancsik Zoltán s.k.
jkv. hit.

Bodzás István s.k.
jkv. hit.

Kivonat hiteles:
Csanádpalota, 2012. június 28.
Huszár Kálmánné
ig. főelőadó

Csanádpalota Városi Önkormányzat
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

CSANÁDPALOTAI BÖLCSŐDEI TAGINTÉZMÉNY
ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUMA
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
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Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 35. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Önkormányzat által fenntartott személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmény gondozottjainak
érdekvédelmét szolgáló Érdekképviseleti Fórum Szervezeti és Működési Szabályzatát (a
továbbiakban: ÉF Szabályzat) az alábbiak szerint állapítja meg:

I.
Általános rendelkezések
1. §
(1) Az ÉF Szabályzat hatálya a Csanádpalota Városi Önkormányzat által fenntartott, a Dér
István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású
Közoktatási Intézmény keretén belül működő gyermekek napközbeni ellátását biztosító
tagintézményre, a Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézményre (a továbbiakban: intézmény)
terjed ki.
(2) A hatályos ÉF Szabályzatot az intézményben ki kell hirdetni, alkalmazásáért az
Érdekképviseleti Fórum (a továbbiakban: ÉF) elnöke és az intézmény SZAKMAI vezetője
a felelős.
(3) Az ÉF Szabályzat a kihirdetés után az intézmény házirendjének mellékletét képezi.
II.
Az ÉF megalakítása
2. §
(1) Az ÉF-ot az intézmény székhelyén kell létrehozni.
(2) Az intézmény megnevezése és székhelye:
- Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény Csanádpalota, Szent István utca 64. szám gyermekek napközbeni ellátását biztosító napos bölcsőde.
3. §
(1) Az intézmény ÉF-ának megalakításáról – az ÉF Szabályzat rendelkezéseire figyelemmel az intézmény vezetője gondoskodik.
(2) A jelölés és a választások lebonyolítására az intézmény vezetője – az intézmény
alkalmazottaiból álló – 3 tagú Szervező Bizottságot (a továbbiakban: SZB) hoz létre.
(3) Az SZB feladata a jelölés és választás lebonyolítása a munkaértekezleten, valamint a
szülői értekezleten.
(4) Az ÉF megalakítása után az SZB megszűnik.
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III.
Az ÉF szervezete és tagjai
4. §
(1) Az ÉF választott tagokból áll, létszáma 4 fő.
(2) A jelölés után választással lesz az ÉF tagja:
a.) az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselője
képviseletében 2 fő,
b.) az intézmény közalkalmazottja képviseletében 1 fő,
c.) kijelöléssel az intézményt fenntartó képviseletében 1 fő.
(3) Nem választható meg az ÉF tagjának, aki
a.) cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes,
b.) az intézmény vezető beosztású közalkalmazottja.
IV.
Az ÉF választási eljárása
5. §
(1) Az ÉF Szabályzat 4. § (2) bekezdése szerint választásra kerülő tagok Választási Fórumai
(a továbbiakban: VF) az a.) pont szerinti tagok esetében a szülői értekezlet, a b.) pont
szerinti tag esetében a munkaértekezlet, a c.) pont szerinti tag esetében a fenntartó
önkormányzat képviselő-testületének ülése.
(2) A VF összehívásáról az SZB gondoskodik.
(3) Az ÉF tag választására összehívott VF-on – kivéve a fenntartó önkormányzat képviselőtestületét – a tagot a jelöltek közül titkosan választják. A képviselő-testület által választott
tag esetében a választás módjára az Ötv., illetve az SZMSZ az irányadó.
(4) A VF-on a jelölt állítására jogosultak saját körükben a lakók, a hozzátartozók, illetve
törvényes képviselők, a közalkalmazottak, illetve a képviselő-testület tagjai.
A jelölés elfogadásával a javasolt személy jelöltté válik.
(5) A jelöltek listáját a VF-on elhangzott és elfogadott jelölés alapján az SZB állítja össze és a
VF-on – kivéve a fenntartó önkormányzat képviselő-testületének ülését – kihirdeti.
6. §
(1) Az ÉF tagjának választása érvényes, ha a VF-on – kivéve a fenntartó önkormányzat
képviselő-testületének ülését – a választásra jogosultak több, mint fele részt vesz, és leadja
szavazatát. A szavazatok leadása az SZB jelenlétében, jegyzőkönyv készítése mellett
történik, mozgó szavazóláda segítségével.
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(2) Az intézményi fórumokon ÉF tagnak megválasztottnak az tekinthető, aki a leadott
érvényes szavazatok több, mint a felét megszerezte.
(3) Ha nincs olyan jelölt, aki a leadott érvényes szavazatok több, mint a felét megszerezte,
akkor 30 napon belül új választást kell tartani. A megismételt választáson
megválasztottnak azt a jelöltet kell tekinteni, aki a leadott érvényes szavazatok közül a
legtöbbet megszerezte.
7. §
(1) A választásról, annak eredményéről az SZB jegyzőkönyvet köteles készíteni.
A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a VT pontos megnevezését, a választás helyét,
időpontját, a választásra jogosultak számát, a választáson résztvevők létszámát, a
jelöltállítás rövid leírását, a jelölőlista ismertetését, a választás lebonyolításának módját,
továbbá a választás eredményét.
(2) A jegyzőkönyvet az SZB tagjai és a jegyzőkönyv vezetője írják alá.
V.
Az ÉF tevékenysége
8. §
(1) Az ÉF tagja jogosult az ügyben véleményt nyilvánítani, határozati javaslatot tenni, a
döntés kialakításának folyamatában álláspontját kifejteni, napirend felvételére javaslatot
tenni.
(2) Az ÉF tagja köteles az ÉF munkájában rendszeresen részt venni, tevékenységével
hozzájárulni az érdemi munkához.
9. §
(1) Az ÉF saját tagjai közül első ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel elnököt és
titkárt választ.
(2) Az elnök feladata különösen:
- az ÉF képviselete,
- intézkedés a panaszok kivizsgálása ügyében,
- az ÉF üléseinek összehívása, vezetése.
(3) A titkár gondoskodik az adminisztratív feladatok ellátásáról.
10. §
(1) Az ÉF határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van.
(2) Az ÉF döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök
szavazata dönt.

5

(3) Az ÉF működésének tárgyi feltételeit (irodahelyiség, egyéb eszközök) az intézmény
biztosítja.
11. §
(1) Az ÉF dönt – a Gyvt. szabályainak alkalmazásával – a hozzá benyújtott panaszügyekben,
intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartó önkormányzatnál, a gyermekjogi
képviselőnél, illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél.
(2) Az ÉF feladatait részletesen a Gyvt. 35. § (4-5) bekezdése határozza meg.
(3) Az ÉF üléseiről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza az ülés helyét, időpontját, a
jelenlévők nevét, a tanácskozás lényegét, a meghozott döntések pontos szövegét (melyet
határozatba kell foglalni), az elnök és a titkár, valamint a jegyzőkönyvvezető aláírását.
VI.
Záró rendelkezések
12. §
(1) Amennyiben az ÉF tagjainak létszáma 4 fő alá csökken, az új tagot 60 napon belül kell
megválasztani.
(2) Az ÉF működésének részletes szabályait az intézmény házirendjében köteles
meghatározni.
(3) Az ÉF Szabályzat a jóváhagyással lép hatályba, egyidejűleg a 73/2006. (V. 30.) Kt. h.
számú határozattal jóváhagyott ÉF Szabályzat és a 223/2010. (XI. 24.) Kt.h. számú
határozattal jóváhagyott Szabályzat-módosítás hatályát veszti.

Csanádpalota, 2012. június 14.
Csanádpalota Városi
Önkormányzat
Záradék:
A Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény Érdekképviseleti Fóruma ezen Szervezeti és
Működési Szabályzatát Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
112/2012. (VI. 27.) Kt. h. számú határozatával jóváhagyta.

Csanádpalota, 2012. június 28.

Kovács Sándor
polgármester
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