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Haidar Norbert: Jó napot kívánok. Köszöntök mindenkit a mai Szociális és Egészségügyi 
Bizottság ülésén. Megállapítom, hogy a Bizottság 10 fő jelenlétével határozatképes. 
Jegyzőkönyv hitelesítőt kell választanunk. Javaslom Nagyné Antal Anikót jegyzőkönyv 
hitelesítőnek megválasztani. Anikó, elvállalod-e.  
 
Nagyné Antal Anikó: Igen. 
 
Haidar Norbert: Köszönöm, indulhat a szavazás. 
 
22/2017. (II. 21.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül úgy határozott, hogy a 2017. 02. 21-ei rendes ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 
Nagyné Antal Anikót választja. 
Határid ő: 2017. február 21. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
 
Haidar Norbert:  Az ülést megnyitom, javaslatot teszek a mai ülés napirendjére, a 
kiküldöttekhez képest nem lenne változás. Kérdezem a T. Bizottságot, van-e esetleg a 
napirendhez kérdés, észrevétel. Nem látok, akkor fogadjuk el a napirendet. Indulhat a 
szavazás. 
 
23/2017. (II. 21.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
úgy határozott, hogy a 2017. 02. 21-ei rendes ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja 
meg: 
Nyilvános ülés: 
1. Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 
2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester 
3. Döntés egynapos ellátással összefüggő többletkapacitás igény kérelmének 
benyújtásáról 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 
4. Támogatások elszámolása 
Előterjesztő: Haidar Norbert, elnök 
Zárt ülés: 
5. Szociális ügyek elbírálása 
Előterjesztő: Haidar Norbert, elnök 
6. „Pro Urbe Újbuda” kitüntetés adományozása 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 
7. Lakásügyek 
Előterjesztő: Haidar Norbert, elnök 
Határid ő:   2017. február 21. 
Felelős:       Haidar Norbert, elnök 
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1./ napirendi pont:  
Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet megalkotása: 
 
Haidar Norbert:  Nyilvános üléssel kezdünk, az 1./ napirendi pontunk: Az egészségügyi 
alapellátások körzeteiről szóló rendelet megalkotása. Kérdezem a T. Bizottságot, van- e 
esetleg ehhez kérdés. Nem látok kérdést. Észrevétel, vita sincs. Indulhat a szavazás. 
 
24/2017. (II. 21.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
úgy határozott: javasolja a Képviselő-testületnek az egészségügyi alapellátásokról szóló 
rendelet melléklet szerinti megalkotását. 
Határid ő: 2017. február 23. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
 
 
2./ napirendi pont:  
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása: 
 
Haidar Norbert:  2./ napirend következik: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
szóló rendelet módosítása. Előterjesztő dr. Molnár László alpolgármester Úr. Megadom a 
szót. 
 
dr. Molnár László:  Köszönöm szépen. T. Elnök úr! T. Bizottság! A Kormányhivatal egy 
ellenőrzés során különböző észrevételeket tett a rendeletünkkel kapcsolatban, és ezeknek a 
rendelet módosításoknak az átvezetéséről szól ez az előterjesztés. Mint ahogyan azt az 
előterjesztésben is olvashatják, itt az ellátás megszüntetésének esetei és módjai, az intézményi 
vezetés és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodásnak a kérdése, illetve a külön 
eljárás nélkül nyújtandó ellátási kötelezettség eseteinek a meghatározását kérte a 
Kormányhivatal. Azt gondoljuk, hogy ezek méltányolható ugyanakkor alapvetően technikai 
típusú módosítások a rendeletben, és erre tesznek módosításokat, hogy ezeket átvezessük. 
Mint ahogyan azt korábban is említettem, magának a rendeletnek az inkább érdemi, szociális 
típusú áttekintése – tehát nem ez a technikai típusú módosítása – az várhatóan az áprilisi 
bizottsági illetve Képviselő-testület elé fog kerülni. Köszönöm szépen. 
 
Haidar Norbert:  Köszönöm szépen. Van-e esetleg ehhez kérdés. Nem látok kérdést. Vitát 
megnyitom, lezárom. Indulhat a szavazás. 
 
25/2017. (II. 21.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül úgy határozott: elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet melléklet szerinti módosítását. 
Határid ő: 2017. február 23. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
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3./ napirendi pont:  
Döntés egynapos ellátással összefüggő többletkapacitás igény kérelmének benyújtásáról: 
 
 
Haidar Norbert : Egy technikai észrevételre hívnám fel a figyelmet. A kiküldött anyagban 
pénteken még „óra” szerepelt, és „súlyszámra” lett javítva helyesen. Már Önök is súlyszámot 
látnak. Kérdezem a T. Bizottságot, van-e esetleg ehhez kérdés. Nem látok kérdést. Vitát 
megnyitom, lezárom. Indulhat a szavazás. 
 
26/2017. (II. 21.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül úgy határozott: elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azt, hogy az Újbudai 
Gyermekegészségügyi Központ és Egynapos Sebészet fejlesztésének előkészítése érdekében 
az egynapos sebészeti ellátás feladatainak biztosítására 900 súlyszám többletkapacitás iránti 
kérelmet nyújtson be a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz. 
Kérje fel a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határid ő: 2017. február 23. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
 
4./ napirendi pont:  
Támogatások elszámolása: 
 
Haidar Norbert : 4./ napirendi pont: Támogatások elszámolása. Itt a Szent Adalbert Misszió 
Alapítvány, a Gézengúz Alapítvány, a Peter Cerny Alapítvány, a Magyar Vöröskereszt 
Budapest XI. Kerületi Szervezete illetve a Szülők Háza Alapítvány számára nyújtott 
támogatások elszámolásáról fogunk dönteni. Kérdezem a T. Bizottságot, hogy van- e esetleg 
ehhez kérdés. Kérdést nem látok, vitát megnyitom. Rádi Károlynak adom meg a szót. 
 
Rádi Károly:  Elnök úr, szeretném kérni, hogy külön szavazzunk ezekről. 
 
Haidar Norbert : Rendben. 
 
Rádi Károly: Köszönöm. 
 
(Ludányi Attila megérkezik) 
 
Haidar Norbert : Más hozzászólás nincsen, akkor egyesével indulhat a szavazás. Szent 
Adalbert Misszió Alapítvány….a vitát újra megnyitom. 
 
Rádi Károly:  Köszönöm szépen. T. Bizottság, Elnök Úr. Úgy látom, hogy egy időcsapdába 
estünk, egy évvel ezelőtt ugyanebben a teremben ugyanebben a témában egyszer már 
beszéltünk erről. Tudom, hogy egy kicsit kicsinyesnek tűnik egy több milliárdos vagy több 
tízmilliárdos költségvetésben egy 6 MFt-os támogatással foglalkozni, de ez a támogatás nem 
más, mint az, hogy Hoffmann Tamás 6 MFt-os alapítványi kifizetésből megvásárolta az 
elnökségi tagságát a Vízilabda Szövetségbe, akkor ez már másképp hangzik. 2016-ban ezt 
már jeleztem, hogy probléma van a Szülők Háza Alapítvány támogatásánál a 
célmeghatározásban, Önök akkor Nekem azt ígérték, hogy ezen változtatnak, de úgy látom, 
hogy 2016-ra sem történt ebből semmi. Ha megnézzük, minden alapítványnál konkrét célokra 
adnak támogatást, és valamiért a Kemény Dénes nevéhez fűződő alapítvány ez alól kivétel. 
Nagy általánosságok mögé bújva kiszórunk 6 MFt-ot, és hogy neve legyen ennek a  
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gyereknek, hozzáteszünk egy elszámolást, de valahogy ez a gyerek nem idomul az 
elvárásokhoz. Mit látunk? Azt látjuk, hogy a Kemény Dénes Alapítványa az kap 6 MFt-ot, 
amiből 4,7 MFt-ot költenek el 4 db alapítványi alkalmazott bérére, párszázezer forintot 
költenek el papír írószerre, és nagyjából 1,1 MFt az, amit a meghatározott célra költenek, az 
újbudai családokra. Több dolog van ebben, ami Nekem nem tetszik. Az egyik az az, hogy a 
nevezett alkalmazottak csak és kizárólag újbudaiak ügyeivel foglalkoznak-e, és ezért 
finanszírozza meg a teljes fizetésüket Újbuda Önkormányzata, vagy esetleg piaci alapra 
helyezték ezeknek az embereknek a fizetését, és több millió forintot keresnek. A következő 
kérdésem az az, hogy miért kell egy alapítvány alkalmazottainak 4,7 MFt-ot fizetnie Újbuda 
Önkormányzatának, azért a munkáért közvetve, amit az újbudai Családsegítő Szolgálat 
feladatkörében teljesen el tudnak látni. A harmadik: a sorok között bújtatva olvasható az, 
hogy 2016. évben 110 órát felemésztő alapítványi foglalkoztatásokat sem Kemény Dénesék 
végeztek el, hanem a Szülők Háza Alapítvány megbízott egy külsős alapítványt óránként 10 e 
Ft-t. Az lenne a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy ezt miért nem közvetlenül Újbuda 
Önkormányzata tette meg, és akkor ezt az egész történetet mi is megúsztuk volna 1,1 MFt-
ból. Ezekre a kérdésekre tekintettel kérném a T. Bizottságot, hogy a Szülők Háza Alapítvány 
elszámolását ez a Bizottság ne fogadja el, hiszen ezekből a számokból látszik, hogy az 
odaítélt 6 MFt-nak durván 80 %-át az alapítvány saját fenntartási költségére használta fel. 
Tudom, hogy a sorok között szerepel az, hogy a megítélt összeg a fenntartásra is 
felhasználható, de szerintem szemtelenség az, hogy egy fenntartás szinte teljes költségét 
elvigye az alapítvány abból a pénzből, amit az Önkormányzat ezért kifizetett. Köszönöm. 
 
Haidar Norbert:  Köszönöm. Károly, az lenne a kérésem, hogy osztályvezető úr válaszolja 
majd meg azokat a kérdéseket, melyek technikai jellegűek voltak, mert a tavalyi évben is volt 
ilyen jellegű észrevétel, mint ami most is megfogalmazódott, azóta történt, ha jól tudom 
egyeztetés a Szülők Házával, amikor elhangzott az észrevételed. Fölvette az osztály, ha jól 
tudom a kapcsolatot, pontosítva lett, ha jól tudom az elszámolás, a beszámoló, illetve azt 
szeretném kérdezni Pétertől, hogy ez az elszámolás/beszámoló megfelel-e azoknak a 
feltételeknek, amit az Önkormányzat egy elszámoláshoz követelményként fölállít. 
Osztályvezető úr. 
 
Mayer Péter: T. Bizottság! A Szülők Háza Alapítvány elszámolása – hasonlóan a többi civil 
szervezettel – egy egyeztetés alapján megfogalmazott támogatási szerződés alapján történik, a 
támogatási szerződés tartalmazza azokat a célokat, illetve azokat a felhasználási módokat, 
melyekkel összefüggésben a támogatás felhasználható. Az elszámolás ezeket a kitűzött 
célokat lefedi, tehát technikai értelemben illetve jogi értelemben a szerződésszerű teljesítés 
megtörtént. Nyilván itt a Bizottság előtt azért van az előterjesztés, hogy a szakmai teljesítést a 
Bizottság igazolja, magát a technikai teljesítést - az, hogy egyáltalán ide került az anyag, ez 
önmagában igazolja-, hiszen az előterjesztésben szerepel, hogy milyen célokra adta az 
Önkormányzat a támogatást, az elszámolás ezeknek a céloknak az összességét lefedi, és a 
benyújtott bizonylatok ezekkel a célokkal összhangban vannak. Köszönöm szépen.  
 
Haidar Norbert:  Köszönöm szépen, akkor egyesével szavazzunk, ha jól értem, Károlynak ez 
volt a kérése. Alpolgármester úrnak megadom a szót. 
 
dr. Molnár László:  Bocsánat, egy mondatot azért hozzá tennék, mert itt van egy két olyan 
dolog, amit Rádi úr említett, és azért azt nem szeretném, hogy csak ez maradjon a 
jegyzőkönyvben. Éppen azért, azt azért ki kell emelni, hogy – és itt most ahogyan Rádi úr is 
példálózott, én is csak példálózó jelleggel fogok visszaválaszolni -, az alapítványi 
alkalmazottak több millió forintos fizetésére. Az alapítvány írja – és itt most elnézést kérek  
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Fazekas Csillától, nem ismerem Őt név szerint – de leírják, hogy Fazekas Csilla munkatársnak 
bruttó 96 e Ft-os gigantikus méretű fizetését számolja itt el az Alapítvány, akinek a feladata: a 
rászoruló családokkal tartani a kapcsolatot, részt vesz a gyermekek gondozásában, a 
programokon és a segítő beszélgetésben, segíti a közösségbe való beilleszkedést, a gyermekek 
kreativitását, intelligenciáját stb..stb..fejleszti. Itt azt mondani, hogy valamiféle Kemény 
Dénesnek a liblingeit fizető álalapítványról van szó, az azért egy elég erős csúsztatás. Itt 
szociális munkát végző alapítványi munkatársakról van szó. Én azt gondolom, hogy 
mindenki, aki ismeri a Szülők Háza Alapítványt illetve a Szülők Háza tevékenységét, nem 
véletlenül ismerte el viszonylag magas szintű nemzetközi szervezet is (Best Practice) a 
tevékenységét, nem véletlenül kapnak állami támogatást is, amivel ugyan így el tudnak 
számolni, nem véletlenül vonják be őket nemzetközi unios projektekbe, és nem utolsó sorban 
mi sem véletlenül és nem bármiféle bújtatott vízilabdás támogatásként adjuk az alapítványnak 
a pénzt. Nagyon szépen kéri képviselő urat is, még ha ez is az érzése, akkor bátran menjen ki, 
tanulmányozza a Szülők Háza Alapítvány munkásságát, beszélgessen el azokkal a 
családokkal, akik ezt a támogatást a Szülők Háza Alapítványon keresztül megkapják, és 
beszélgessen el Kemény Dénes szövetségi kapitánnyal bátran. Ő nagyon nyitott arra a típusú 
gondolkozásra, hogy amit Ő mint civil, közéleti szereplő végez, az mennyire van összhangban 
a társadalmi elvárásokkal, hogyha valakinek van egy Magyarországon megbecsült hírneve, 
azt esetleg jó célokra használja. Én azt gondolom, hogy méltatlan azt mondani a háromszoros 
olimpiai bajnok, volt szövetségi kapitányra, hogy Ő itt az Újbuda Szülők Háza 
Alapítványánál a rászoruló családokon nyerészkedik. Köszönöm szépen.  
 
Haidar Norbert:  Köszönöm szépen. A vitát már lezártam, akkor szavazzunk: Rádi Károly 
kér újra szót. Szavazzunk, hogy újra megnyitom-e a vitát. Indulhat a szavazás.  
 
27/2017. (II. 21.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül úgy határozott, hogy a 4./ Támogatások elszámolása című napirendi pont tárgyalása 
során elfogadja azt az ügyrendi javaslatot, hogy Rádi Károly bizottsági tag kapjon plusz 1 
perc hozzászólási időt. 
Határid ő: 2017. február 21. 
Felelős: Haidar Norbert, elnök 
 
Haidar Norbert:  Parancsolj. 
 
Rádi Károly:  Elnök Úr! Könnyes lett a szemem attól, amit itt most hallottunk, és ebben 
tényleg igaza van Alpolgármester úrnak; egy szóval nem szidtam az alapítványnak a 
munkáját. Viszont akkor valószínűleg ez a beszámoló hiányos. Mert ha itt minden ennyire jól 
működik és itt tényleg mindenki életét és vérét áldozza az újbudai családoknak a 
megsegítésére, ami teljesen jó dolgok, csak akkor itt van: én sem ismerem személyesen Jánosi 
Enikő szociális asszisztensnek a leírásában, akinek benne van az évi 1.336 e Ft-os fizetésében 
az, hogy családi napok, szabadidős programok szervezése, életvezetési segítségnyújtás, 
segítőbeszélgetések, kapcsolattartás, az ügyfelek fizikai szükségleteinek kielégítése. Ebből 
egy szót nem láttam a beszámolóban. A beszámolóból annyi látszik, hogy egy külsős 
alapítványnak a megbízásával 110 órában foglalkoztatták kézműves foglalkozásban az 
újbudai gyerekeket. A problémám ezzel az egésszel az, hogy adtunk 6 MFt-ot egy 
alapítványnak, amiből nagyjából a saját beszámolójukból 1,1 MFt-ot fordítottak arra, hogy 
egy másik alapítványnak a bevonásával kézműves foglakozásokat tartsanak újbudai 
gyerekeknek. Ez lett volna még a hozzászólásom, Köszönöm szépen  
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Haidar Norbert:  Köszönöm szépen. Ahogyan osztályvezető úr is mondta, a beszámoló 
megfelel a formai követelményeknek, tehát elfogadható/befogadható. 
 
dr. Molnár László:  Részben értem, részben nem értem. Azért nem tudom elfogadni Rádi 
úrnak az észrevételét, hiszen ahogyan osztályvezető úr is megerősítette, szerződésszerű a 
teljesítés, ezt mindenképpen fontos leszögezni. Másrészt, ahogyan olvastuk a beszámolóban, 
hogy ebben bábos és kreatív dráma foglalkozások kerültek az X alapítványnak a 
megtartásában, azt gondolom, hogy nem várható el, minden szociális munkástól, hogy bábos 
és kreatív dráma képzésük magas fokán legyenek, és ezt ők tartsák meg a gyerekeknek. Én 
egyébként azt jó dolognak tartom, hogy a legjobban végzett szakemberek végeznek el ilyen 
típusú, speciális munkát. Köszönöm szépen. 
 
Haidar Norbert:  Köszönöm szépen. Szavazzunk, akkor egyesével. Szent Adalbert Misszió 
Alapítvány. Indulhat a szavazás. 
 
28/2017. (II. 21.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül úgy határozott, hogy a Szent Adalbert Misszió Alapítvány 2016. évi támogatásának 
szakmai beszámolóját elfogadja, annak cél szerinti felhasználását 1.200 000,-Ft összegben - 
igazolja. 
Határid ő: 2017. február 28. 
Felelős: Haidar Norbert elnök 
 
Haidar Norbert:  Gézengúz Alapítvány. Indulhat a szavazás. 
 
29/2017. (II. 21.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül úgy határozott, hogy a Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 2016. évi 
támogatásának szakmai beszámolóját elfogadja, annak cél szerinti felhasználását 1.200.000 
Ft összegben - igazolja. 
Határid ő: 2017. február 28. 
Felelős: Haidar Norbert elnök 
 
Haidar Norbert:  Peter Cerny Alapítvány.  
 
30/2017. (II. 21.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül úgy határozott, hogy a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek 
Gyógyításáért 2016. évi támogatásának szakmai beszámolóját elfogadja, annak cél szerinti 
felhasználását 1.200.000 Ft összegben - igazolja. 
Határid ő: 2017. február 28. 
Felelős: Haidar Norbert elnök 
 
Haidar Norbert:  Magyar Vöröskereszt Budapest XI. Kerületi Szervezete. Indulhat. 
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31/2017. (II. 21.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül úgy határozott, hogy a Magyar Vöröskereszt Budapest XI. Kerületi Szervezete 
(1117 Budapest, Erőmű u. 8.) számára 2016. évben nyújtott támogatás cél szerinti 
felhasználását 1.000.000 Ft összegben igazolja.  
Határid ő:  2017. február 28. 
Felelős:     Haidar Norbert elnök 
Haidar Norbert: Szülők Háza Alapítvány. 
 
32/2017. (II. 21.) SZEB határozat 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 
tartózkodással úgy határozott, hogy a Szülők Háza Alapítvány 2016. évi támogatásának 
szakmai beszámolóját elfogadja, annak cél szerinti felhasználását 6.000.000 Ft összegben - 
igazolja. 
Határid ő: 2017. február 28. 
Felelős: Haidar Norbert elnök 
 
 
Haidar Norbert:  Elfogadtuk. Zárt ülés következik. 
 
Budapest, 2017. február 21.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagyné Antal Anikó s.k.   Haidar Norbert s.k. 
                       jegyzőkönyv hitelesítő             elnök 

 


