
Az Intézm ényÍ Féróhely Kivá ltást Koo rd iná lő o rszá gos Testíi let íi gyrendje

Az 125712011. (vII. 21.) Korm. határozat a fogyatékos személyek sámára ápolást-gondoást
nyujtÓ szociális intézményi féróhelyek kiváltásának stratégiájáről és a végrehajtrísával kapcsolatos
kormárryzati feladatokrÓl 2. pontjában rendelkezik az Intézményt Féróhely Kiváltríst KoordinálÓ
orságos TestÍilet létrehozásrírÓl a Stratégiában meghatrírozott feladatok koordinálása céljábÓl

|. Az IntézményÍ Féróhely Kiváltást Koordinálrí orszígos TestÍilet feladatai

Az Intézrrrényi Féróhely Kiváltast Koordinálő orságos Testtilet (a továbbiakban: Testiilet)
feladatai:

a. A Testtilet koordinálja az |257l20t1. (VII. 21.) Korrn . tntfuozat értelméb en az ápolást -
gondoást nyujtÓ szociális intézményi feröhelyek kiv:íltasát a Stratégia cé||,'tt(tznseinek
megvalÓsulrísa mentén;
b. biáosítja.a stratégia végrehajtásának teljes kőrü átláthatÓsasát;
c. a 2011 augusztusában megkezdödó TIOP 3.4.|. pátyávat Pá|yázat El készit(j
Munkacsoportjanak munkaját segíti a megfelelö pályávati kiírás megalkotasában;
d. a pa|yáat beadrísa elött a Tiestiiletnek megktildtitt megvalősíthatősági tarrulmárryokat
áttekinti, véleményezi és jÓvátragyja;
e. véleményezi a pályázatok esetében megfogalmazntt átalakulás után ferrnrnaradő
infrastrukttua haszrrosításáÍlak koncepciÓj át;
f' véleményezi a Stratégiában meghatározott komplex, szociális és foglalkoztatrísi, pedagőgiai,
gyÓg}pedagÓgiai és pszicholÓgiai sziikségletek felmérö mődszerének és a kÍil nbÖzó szolgáltatások
finanszíroásrinak szalonai koncepciÓját;
g. véIemé;ry;zi a statégiában megbatrírozott támtogatott lak}ratas szakmai tartalmát személyi,
tÁrgiésfi nanszÍrozásifeltételeitmeghatározn jogsz'abál.ytervezeteket;
h. véleményeá aképzési tematikríkat és aképz.esi anyagokat;
i. koordinálja és véleményea a mentorha|ózatkiépítését;
j. felÍilvizs eálja az a|apsznlgáltatrísok kapacitásait és javaslatot tesz azokra;
k. a Stratégia tuírom éves ittemezésekben tÖrténő meryalÓsítását tartalmazÓ Cselekvési Tervét
véleménye a ésj Óváhagyj a.

2. Azlntézményi Féróhely Kiváltríst Koordinál országos Testiilet ósszetétele

2.1. ATestiilet tagjai
A TestÍllet tagiait a szakterÍlletért felelós helyettes államtitkár kéri fel az alábbiak szerint:

a) 2 fő Nemzeti Eröfonás Minisztérium
b) 2frsznciálisháttérintézrrények
c) 3 ffi fogyatékos embereket képviselö érdekÍ<épviseleti szervezetek
d) 1 Íó gyÓg1pedagÓgiai felsóoktatási intézmények
e) 1 fiő állami szocirílis intéarrény fenntartÓk
0 1 fö nem állami szociiílis intéarrény fenntartÓk
g) 1 ffi egyháui szociális intézrrrény fenntartÓk

A TestÍilefirek Összesen 1l tagia van.

A Testiilet valamennyl taga ew s?avazattalrendelkezik. Az iilésen tanácskozÁsi joggal résztvevók
nem rendelkeznek szavazattj oggul.



3. AzÍntézményí Féróhely Kiváltást KoordináltÓ orságos Testíilet mÍiktidési rendje

3.l. A Testiilet elnÖkét és helyettes eln<ikét a Nemzeti Erófornís Minisztérium javaslata alapján a
Testiilet tagiai választjrík a tagok soníbÓl.

3.2. A tagok javaslatai alapjan a titkrír elkeszíti a TestÍilet éves munkatervét. A munkatervet a
Testiilet hagyja jóvá.

3.3, A Testiilet sziikség szerint, de legalább negyedévente tart iilést. A Testtilet tilését a
murrkatervben foglalt Íilések mellett az elnÖk, illetve bármelyik tag kérelmére - anrrak a titkarhoz
valÓ bérkeznsétől szímított legkésóbb tizenÖt napon beliil _ Össze kell hívni.

3.4. ATestÍilet tiléseit az elntik' akadályoztatágesetén az elnÖkÍrelyettes hívja Össze.

3.5. A Testtilet tiléseire a meghívÓt, valamint atewezett napirendi pont szerinti anyagokat a Testtilet
titkára a munkaterv alapj án az illés megkezdése elött legalább két nappal elektronikus formában
kiildi meg. Atagok a javaslatailrat és a hoz-ájuk kapcsolÓdÓ anyagaikat elektronikus forrnríbarI, az
aláírast igénylö dokumentumokat írott formában is megkiildik a titkrírnak az előírt határidöre. A
napirendet a Testiilet titkára az éves munkatervnek megfelelóerr" és a hozzÁ beérkezett napirendi
javaslatok alapján áIlítja Össze és kÍildi meg a tagoknak.

3.6. A TestÍilet tiléseit az eln k, illetve akadályoztatásaesetén az eln khelyettes vezeti.

3.7.A Testiileti tilés akkor IntÍrozatképes, ha azon a tagoknak ttibb mint a fele jelen van.

3.8. A Testiilet tagia tavolrnaradása esetén _ a szavazatijog biaosítása érdekében - gondoskodik
helyettesítéséröl. Ez esetben a ta1 u Íilés előtt elektronikrrs levélben tríjékoztatást kÍild a titkarnak a
helyettesítés tényéró|, M általa felkért személy meghatalmaását elekÍronilnrs ton megkiildi. A
TestÍllet Íilésén a helyettesítest ellátÓ szsmé|y a meghatalnazÁséltkőteles bemutatni.

3.9. A Testiilet taela nem vehet trszt az tilés azon reszén, amelyben olyan megvalÓsíthatősági
tanulmríny, koncepciÓ, szalrcrnai anyag kerÍil megvitatrísra" atrol a TestÜlet tagia
a) tanácsadÓi szolgáltatast nyrij tott,
b) az érdekelt szsnlezettel murrkaviszon1öan vagy munkavégzésre irárrnrlő egyéb jogviszonyban
áll,
c) az érdekelt szsntez'etvezptö tisztseryiselóje, vagy feltigyelö bizottságanak tagia
d) az érdekelt s7oryeznt tagiq vagy abban kÖryetlen vagy kőzvetett tulajdoni részesedéssel
rendelkezik.

3.l0. A TestÍilet titkára tanácskozási joggal vesz Észt a TestÍilet iilésein.

3.1l. ATestÍilet iilései nem nyilvárrosak, az iilésröl kép es hangfelvétel csak a Testii[etelnÖkének
engedélyével készíthető.

3,t2. A TestÍilet kialakítja belsó es ktilsó kommunikríciÓs rendjét. A KommrrnikáciÓs Tem az
Ügyrend l. szímri mellékletét képezi.

3.13. A TestÍilet állásfoglalásait szÓttibbseggel hozott tntátozatáva| alakítja ki. Szavazategyenlőseg
esetében az elnÖk, távolléte esetén az elnÖkÍrelyettes sravazatadÖnt.



3.l4. A hatríroz.aÍképtelenség miatt megismételt iilést 8 napon beliil váItozatlan napirenddel kell
sszehívni. A Testiilet a megismételt tilésen az eredeti napirend vonatkozásában a jelenlévö tagok

szánnára tekintet nélktil határozatképes. E kÖrÍilményre a tagokat a meghívÓ kiktildésekor
figyelmeztetnt kell.
Egyebekben a meghívő kikiildésére a 3.5. pontban foglaltak azirényadőak.

3.15. Indokolt esetben a Testiilet tilésén kíviil, írásbeli eljárás tján is hatarozatot hoztrat. Írasbeli
hatátozathoz-ata| esetén hatérozaujavaslatot a szavazati joggal rendelkezö testtileti tagok tehetnek.
A testÍileti tag hatfuozati javaslatát elektronikus levélben juttatja el a titkárhoz. Ajavaslatot a
Testiilet titkíra elektronikus riton továbbítja a tagok részere. A javaslat tagok részére tÖrténó
megkiildését k vetö 5 munkanapon belÍil a tagok kÖz'lhetik esetleges fenntartásaikat, illetve
mődosítő indítványaikat. E határidó lejártát kÖvetöen _ mÓdosítasi javaslatok hirínyában - a
javaslatot tigy kell tekintenio hogy azza| mindenki egyetértett. A TestÍilet azon tagiát, aki a levélben
meghatározntt hatÍndön beliil nem tiltakozik, YdW nem ktizli a szavazástÓl valÓ távolrnaradas
színdékát, gy kell tekinteni, mint aki hallgatÓlagosan egyetért a javaslattal. Eredménytelennek
min siil és hatfuozathozata| nélHil zárul- az írásbeli eljárás, ha a TestÍilet elnÖke, elnÖkhelyettese,
valamely tagia ahatározat rendes Íilésen tÖrténö megtárgyalását javasolja. A határozatnak testÍileti
iilésen t rténó meglérgyalásríra tett javaslatot egyben napirendi javaslaftrak kell tekinteni. Az
írasbeli eljáras sonín t rténő dőntéshozatalra egyebekben a hatrírozathoz.atal általanos szabálryu az
iranyadÓak.

3.16. A Testíilet tilései | jegyz,kÖnry késziil, arrrelynek Írrásba foglalrásárÓl a titkar az iilést k vetó
I napon bel{il gondoskodik.

3.|7 . A jegyz(iktinry tanta|mazza az iilés helyét, idejét, napirendjét, a hatrírozatképességre
vonatkozÓ utalríst" az iilés menetét a felsálalrísok lényegét, az e|fogadott hatrírozatokat, valamint a
szavazatt aran;t.

3.l8. A jegyzökiin1vet az elnÖk és a jegy7bkönywezntí lq,aa|á és egy, a TestÍilet elnÖke által- az
iilésen felkért jelenlévő tag hitelesíti. Ajegpöktinyvet a TestÍilet valamennyi tagia tészÉre meg kell
kÍildeni.

3.I9. A Testiilet áItal meghozott határozatokat folyamatos sorsámoással kell elláEri.

3.20. A miik dési rendben megbatátozntt hatríridók esetéberr' amerrnyiben a hatríridő utolsÓ napja
munkaszÍineti nap, gy a haüíridő a kÖvetkező munkanapon jrír le.

4. Az Intézményi Féróhely Kiváltást Koordinálr országos Testíilet elnókének feladatai

4.l. képviseli a Testtiletet;

4.2. tisszehívja és vezeti a Testtilet iiléseit;

4.3. aziilés alatt gondoskodik az ttgyrend betartásríről;

4.4. gondoskodik a d ntési javaslatok megszÖvegezeséról;

4.5. meghatrírozott feladatok ellátására szakértőket kérhet fel, akik tanácskoási joggal vesznek
részt a Testiilet {llésén:



5. Azlntézményi Féróhety Kiváltást Koordináltí Orságos TestÍilet Titkára

5.1. A TestÍilet feladataival és miikÖdésevel kapcsolatos szerrczési és adminiszÍratív teendöket a

Testiilet Titkara látja el.

5.2. ATestiilet titkára a Nemzeti Eróforrás Minisztérium Szociális és Gyerme(iÓléti Szolgáltatások
Föosáálya fogyatékosiigyi szalaeferense

a. folyamatos kapcsolatot tart aTestÍilet tagiaival
b. elókészíti a TestÍilet tiléseit;
c. gondoskodikaTesttilettntÁrozatainaknyilvríntartásárÓl,
d. jegyzrtkőn1vet készít az iilésekról.

6. Az Intézményi Féróhely Kiváttást Koordináltí Orrszígos Testiilet míikódésének pénzűgyi

feltéteIei

6.l. A Testiilet míikődési k ltségeiröl a Nemzeti Eröforrás Minisztérium saját kóltségvetési
e|öir ány zata terhére gondo skodik.

6.2. A Testtitet tagiait dfijazáB nem illeti EOg, a tagok és a tanácskozási joggal rendehkezfi felkért

szakértök azonban - a ktiltsegek felmerÍilésétól sámított harminc napon beliil - írasban kérhetik a

titkártÓl a Testiilet iilésén valÓ résryétellel kapcsolatos riti és dologi kÖltsegÍik megtérítését.

7. Hatálybalépés, mÓdosítás

7 .|. Aztigyrend elfogadás áÍrroz és mődosításálroz a tagok egyszerű szÓtÖbbseggel ltozott hatÍtrorata

sztikséges.

7.2. Je|entigpend az elfogadása napjárr |éphatalyba

Budapest, 2011. szeptember 8.

Intézményi Férőhely Kiváltást KoordinrílÓ
orszÁgos Testtilet

elnÖke
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