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Károlyi István Gyermekközpont 

Gyermekönkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzata 

  

Gyermekönkormányzatunk célja:  

A Gyermekközpontban élő gyermekek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek 
közösségi összetartozásának erősítése. Életkoruknak, képességeiknek megfelelő aktív, 
cselekvő jelenlét biztosítása. Felelősségvállalás révén személyiségfejlődésük támogatása, a 
szabadidő hasznos eltöltésének segítése. A gyermekek és fiatal felnőttek érdekeiket 
közvetlenül, az általuk választott személyek útján érvényesíthetik, ez demokráciára neveli 
őket. Szervezetünk összeköttetést biztosít az ellátottak és az intézményvezetés között. 
Legfőképp az ellátottak érdekképviseletének ellátása, mindazon, az intézmény egészét érintő 
kérdések tárgyában, amelyek a gyermekek gondozásával, nevelésével, oktatásával, a 
gyermeki jogok és kötelességek betartásával és gyakorlásával függnek össze. 

 Gyermekönkormányzatunk feladata: 

 A tisztségviselők által a közösség aktivizálása a megfogalmazott célok megvalósítása 
érdekében. 

 A közösség magatartási szabályainak megfogalmazása, betartásuk segítése. 
 A Gyerekközpontban működő gyermekotthonok, utógondozó otthonok, illetve 

gyermekcsoportok segítése, a szakmai egységek, azon belül a csoportok közötti 
kommunikáció erősítése. 

 Hagyományaink ápolása, hagyományteremtés. 
 Részvétel az intézmény rendezvényeinek koordinálásában. 
 A tanulmányi munka, a kulturális élet, a játék és sport tevékenységek segítése. 
 Képviselőink fellépnek az agresszió mindennemű megnyilvánulása ellen, 

érdekvédelmi és érdekképviseleti szerepet töltenek be. 
 Az integráció segítése. 
 A Gyermekközpont gyermekotthonaira vonatkozó házirendek véleményezése.  
 Az intézmény képviselete a Gyermekparlamentben. 
 Szolgáltató fórumként segítséget nyújt a tagok törekvéseinek megvalósulásához, 

lehetőséget biztosít a gondozott gyermekek és az utógondozói ellátottak közös 
fellépésére. 

 Választott tagként részvétel az intézményben működő Érdekképviseleti Fórum 
munkájában.  

A Gyermekönkormányzat tagjai: 

A Gyermekönkormányzatnak alanyi jogon tagja a Gyermekközpont valamennyi ellátottja, 
kivéve, ha írásban nyilatkozik ennek ellenkezőjéről. 

Tisztségviselők: 
Szakmai egységenként egy fő gyermekönkormányzati képviselő. 

 
A Gyermekönkormányzat tisztségviselői 1 fő elnököt választanak.  
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Az elnök feladata, hogy tájékozódjon az intézményben élő gyermekek mindennapjairól. 
Döntési helyzetben pártatlanul jár el, a szabályok megsértését a vezetőség felé azonnal jelzi, 
gondoskodik a Gyermekönkormányzat által hozott határozatok betartásáról.  

A tagok feladata, hogy beszámolnak a gyermekönkormányzatnak az általuk képviselt otthon 
történéseiről. 

A Gyermekönkormányzat az intézmény vezetője véleményének kikérésével dönt saját 
működéséről, munkáját és tevékenységét a feladattal megbízott patronáló nevelő segíti, 
koordinálja. A patronáló nevelőt az intézmény vezetője bízza meg, személyét a 
Gyermekönkormányzat tisztségviselőinek jóvá kell hagynia.  

A Gyermekönkormányzat tagjainak választása: 

A Gyermekközpontban elhelyezett ellátottak érdekeik képviseletére hozzák létre a 
Gyermekönkormányzatot. Élén a választott elnök áll.  

Valamennyi gyermek képviseletében az a gyermekönkormányzat járhat el, amelyiket a 
gyermekek több mint fele megválaszt. Minden ellátott jogosult a szavazásra, minden szavazat 
egyenlő értékkel bír. A tisztségviselőket egy évre választják. A választásokat az 
intézményvezető írja ki.  

A Gyermekönkormányzati választásokra minden év márciusában kerül sor nyílt szavazással. 
 
A Gyermekönkormányzat elnökét az önkormányzat tisztségviselői maguk közül többségi 
szavazással választják meg. Helyettesét az elnök választja ki, aki tartós távolléte estén sürgős 
eljárásokban az elnöki teendőket ellátja. 

A Gyermekönkormányzat működése: 

A Gyermekönkormányzat üléseit az elnök hívja össze, legalább havonta egyszer. Az ülésről 
rövid jegyzőkönyv készül, amit az elnök, a jegyzőkönyvvezető és még egy tag aláírásával 
hitelesít. A jegyzőkönyvet minden esetben az intézmény vezetőjének kell eljuttatni. 

A mindenkori jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a megjelent képviselők és az ülésen részt 
vevő meghívottak nevét, a napirendi pontokat és az ülésen hozott döntések rövid leírását. 

A Gyermekönkormányzat meghívhat bárkit az ülésre, aki szükséges az aznapi témához. Az 
üléseket az elnök vezeti. Határozatot nyílt, többségi szavazással hoz a gyermekönkormányzat. 
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ülés határozatképes, ha az elnökön 
kívül legalább két tag jelen van.  

Ha a választott elnököt vagy helyettesét a választástól számított hat hónapon belül a 
gyámhivatal elhelyezi, vagy 30 napnál hosszabb ideig szökésben vagy egyéb okból távol van, 
új választásokat kell kiírni. 

A Gyermekönkormányzat véleményt nyilváníthat a gyermekotthon vezetőjének a 
gyermekotthon működésével és az ellátottakkal kapcsolatos valamennyi kérdésben, amit az 
intézmény vezetőjének figyelembe kell venni. A véleménykérés és - nyilvánítás módja a 
következő: a Gyermekközpont vezetője a tervezett intézkedéseket megküldi a 




