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Tisztelt Közgyűlés!
I.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 35. § (1) bekezdése és a 104. § (1) bekezdés h) pontja, valamint a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/B. §
(1) bekezdés g) pontja, és a 99. §-a alapján a személyes gondoskodást nyújtó intézmények
fenntartója köteles meghatározni az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló
érdekképviseleti fórum megalakításának és működésének, illetve tevékenységének szabályait.
E kötelezettségnek a Közgyűlés a 62/2000. (IV. 6.) Kh. határozatával eleget tett, amikor
megalkotta a Gyvt. hatálya alá tartozó Érdekképviseleti Fórumok Megalakításának és
Működésének Szabályzatát és a Szt. hatálya alá tartozó Érdekképviseleti Fórum
Megalakításának és Tevékenységének Szabályzatát.
Az érdekképviseleti fórumok megalakításának és működési szabályainak jóváhagyása jelenleg
- tartós bentlakásos szociális intézmény esetén a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2013. (III.
28.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján,
- gyermekjóléti intézmények esetében a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2013.
(III. 28.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján
az Egészségügyi és Szociális Bizottság – Közgyűlés által átruházott – hatáskörébe tartozik.
Az érdeképviseleti fórumok intézményfenntartót képviselő tagjainak kijelölése a Közgyűlés
hatásköre. A Közgyűlés a fenntartót képviselő tagokat rendszerint az önkormányzati képviselők
köréből jelöli ki. Ezért a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi
választására tekintettel indokolttá vált a jelenlegi kijelölések felülvizsgálata.
Az érdekképviseleti fórumok működtetésére köteles intézmények ismertetésére, az
érdekképviseleti fórumok személyi összetételének és feladatainak – ágazatonkénti –
bemutatására a II. és III. pontban kerül sor.
II.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: SzCsM rendelet) 43/A. § (1)
bekezdése alapján az Szt. 99. §-a szerinti 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.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában
működő tartós bentlakásos szociális intézmény a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális
Szolgálat (a továbbiakban: VszSz), amelynek székhelyén (4032 Debrecen Pallagi út 9.) és a
Szávay Gyula Utcai Telephelyén (4030 Debrecen Szávay Gyula utca 55/F.) idősek otthona
működik.
Az érdekképviseleti fórum tagjai az SzCsM rendelet 43/A. § (2) bekezdése szerint:

a) választás alapján, az intézményi ellátást igénybe vevők közül
aa) kettőszáz férőhelyig kettő fő,
ab) kettőszáz férőhely felett négy fő;
b) választás alapján, az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül egy fő;
c) választás alapján, az intézmény dolgozóinak képviseletében egy fő;
d) kijelölés alapján, az intézményt fenntartó szervezet képviseletében egy fő.
Az érdekképviseleti fórum feladatai és jogai az SzCsM rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján:
a) 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,
b) megtárgyalja az intézményben élők panaszait – ide nem értve a jogviszony
keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat – és
intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé,
c) tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás
szervezésével kapcsolatos feladatokban,
d) intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más, hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóságok, szervek felé, ha az intézmény működésével
kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel.
III.
A gyermekvédelmi ágazatban a Gyvt. 35. § (1) bekezdése alapján – ugyanezen § (6)
bekezdésében felsorolt, egyes gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó szolgáltatások és
ellátások kivételével – az intézmény fenntartójának kötelessége meghatározni az ellátásban
részesülők érdekvédelmét szolgáló érdekképviseleti fórum megalakításának és működésének
szabályait.
Az Önkormányzat fenntartásában működő gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények a
következők:
- Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye (a továbbiakban: DMJV
Egyesített Bölcsődei Intézménye),
- Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye (a továbbiakban: DMJV
Gyermekvédelmi Intézménye), valamint
- Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja.
Az érdekképviseleti fórum működtetési kötelezettsége szempontjából a felsorolt intézmények
közül az utóbbi, mint gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézmény a kivételi körbe tartozik,
mivel a Gyvt. 35. § (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti szolgáltatásban részesülők
érdekvédelmére a fenntartónak érdekképviseleti fórumot nem kell működtetnie.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 2/C. § (1)-(2) bekezdése alapján az érdekképviseleti
fórum szavazati joggal rendelkező választott tagjai
a) a gyermekönkormányzat képviselői,
b) az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői, illetve a fiatal
felnőttek képviselői,
c) az intézmény dolgozóinak képviselői és
d) az intézményt fenntartó képviselői.

Az a) és b) pontban meghatározott személyek száma összesen nem lehet kevesebb a c) és d)
pont szerinti személyek összlétszámánál.
A Közgyűlés 262/2014. (XI. 27.) határozata 2./ pontja értelmében a gyermekjóléti alapellátás
nyújtó intézményekben jelenleg 2-2 fő látja el a fenntartó képviseletét az érdekképviseleti
fórumokban.
Az NM rendelet 2/C. § (3)-(4) bekezdése szerint az érdekképviseleti fórum
- megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat, és a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt,
továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, a gyermekvédelmi gyámnál, a
gyermekjogi képviselőnél és más hatáskörrel rendelkező szervnél.
- Az intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a gyermeket, fiatal felnőttet érintő
ügyekben, valamint javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban
végzett szolgáltatások tervezéséről, működtetéséről, valamint az ebből származó
bevételek felhasználásáról.
- Az érdekképviseleti fórum egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál.
IV.
A Közgyűlés a jogszabály által érintett intézményekben működő érdekképviseleti fórumokba a
305/2010. (XII. 16.) Ö.h-val, a 41/2013. (II. 28.) és a 262/2014. (XI. 27.) határozatával delegált
tagokat az alábbiak szerint:
1) VSzSz (illetve annak jogelőd intézménye a DMJV Idősek Háza) székhelyén és
telephelyén működő érdekképviseleti fórumokba a 41/2013. (II. 28.) határozattal
határozatlan időre Czellér Lászlót (volt önkormányzati képviselőt) delegálta.
2) DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye székhelyén működő érdekképviseleti
fórumba a 305/2010. (XII. 16.) Ö.h-val határozatlan időre Dr. Kiss Sándor
önkormányzati képviselőt, a 262/2014. (XI. 27.) határozattal szintén határozatlan időre
Dr. Papp Csaba Sándor önkormányzati képviselőt delegálta.
3) DMJV Gyermekvédelmi Intézménye székhelyén működő érdekképviseleti fórumba a
305/2010. (XII. 16.) Ö.h-val határozatlan időre Szilágyi Lászlót (volt önkormányzati
képviselőt), a 262/2014. (XI. 27.) határozattal szintén határozatlan időre Dr. Ary
Petronella Annát (volt önkormányzati képviselőt) delegálta.
Tekintettel arra, hogy Dr. Ary Petronella Annának, Czellér Lászlónak és Szilágyi Lászlónak az
önkormányzati képviselői megbízatása 2019. október 13. napján, a helyi önkormányzati
általános választás napján megszűnt, és azóta az Önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó
feladatok ellátásában közvetlenül nem vesznek részt, tisztséget nem töltenek be, a kijelölésük
visszavonása és új tag, illetve tagok delegálása indokolt az intézményekben működő
érdekképviseleti fórumokba.
Javaslom, hogy a Közgyűlés határozatlan időre
- a VSzSz székhelyén és a Szávay Gyula Utcai Telephelyén működő érdekképviseleti
fórumokba Vadon Balázs önkormányzati képviselőt,
- Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye székhelyén működő
érdekképviseleti fórumba Piros Zoltán és Türk László önkormányzati képviselőket
delegálja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére az 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés g) pontja, a 99. §a, az 1997. évi XXXI. törvény 35. § (1) bekezdése, a 104. § (1) bekezdés h) pontja, a 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet 2/C. § (1) bekezdés d) pontja és az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 43/A.
§ (2) bekezdés d) pontja alapján
1./ visszavonja
a) Czellér Lászlónak a 41/2013. (II. 28.) határozattal a Debrecen Megyei Jogú Város
Városi Szociális Szolgálat (illetve annak jogelőd intézménye Debrecen Megyei Jogú
Város Idősek Háza) székhelyén és telephelyén működő érdekképviseleti fórumba
történő kijelölését,
b) Szilágyi Lászlónak a 305/2010. (XII.16.) Ö.h-val és Dr. Ary Petronella Annának a
262/2014. (XI. 27.) határozattal a Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi
Intézménye székhelyén működő érdekképviseleti fórumba történő kijelölését,
és egyben megköszöni a fórumokban végzett munkájukat.
2./ Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat székhelyén és a Szávay Gyula
Utcai Telephelyén működő érdekképviseleti fórumokba határozatlan időre Vadon Balázs
önkormányzati képviselőt delegálja.
3./ Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye székhelyén működő
érdekképviseleti fórumba határozatlan időre Piros Zoltán és Türk László önkormányzati
képviselőket delegálja.
4./ Felkéri az Intézményfelügyleti Osztály vezetőjét, hogy a határozatról az érintett
személyeket, valamint az érintett intézmények vezetőit értesítse, továbbá a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményekben működő
érdekképviseleti fórumok megalakításának és működésének szabályait vizsgálja felül és
szükség esetén az erre vonatkozó szabályzatok módosítását terjessze az Egészségügyi és
Szociális Bizottság elé.
Határidő: az értesítésre: azonnal
a szabályzatok felülvizsgálatára és szükség esetén az Egészségügyi és Szociális
Bizottság elé terjesztésére: 2020. szeptember 30.
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2020. augusztus 13.
Dr. Papp László
polgármester

