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Napirendi javaslat  

1. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat képviselő-testületének a 
társadalombiztosítás ellátására és a magánnyugdíjra jogosultságról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény – az önkormányzati 
képviselő-testület nem képviselő bizottsági tagja biztosítotti jogviszonyával 
kapcsolatos – módosítását kezdeményező beadványának megvitatása 

2. A fóti Károlyi István Gyermekközpont helyzetének a gyermekek érdekeivel 
összhangban történő rendezéséről szóló határozati javaslat (H/8188. szám)  
(Dr. Szél Bernadett (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

3. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8194. szám)  
(Gyurcsány Ferenc, Arató Gergely, Dr. Oláh Lajos, Dr. Vadai Ágnes, Gréczy Zsolt, 
Hajdu László és Varju László (DK) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Korózs Lajos (MSZP), a bizottság elnöke  
 

A bizottság titkársága részéről  
 

Dr. Buksza Zsolt bizottsági főmunkatárs 
  

Meghívott  
  
 Dr. Szél Bernadett (független) országgyűlési képviselő 
 Dr. Komáromi Zoltán szakértő 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 10 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

KORÓZS LAJOS (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm azokat, akik megjelentek a Népjóléti bizottság december 2-án, 
hétfőn 11 órára összehívott bizottsági ülésén. 

A bizottsági ülésre négy napirendi pontot javasoltam megtárgyalni. Az 1. 
napirendi pontban a XI. kerület Újbuda Önkormányzat polgármestere a 
társadalombiztosítással kapcsolatos törvény kapcsán nyújtott be egy felterjesztést a 
parlament felé, ezt szerettük volna megtárgyalni. 

A 2. napirendi pontként a fóti Károlyi István Gyermekközpont helyzetének a 
gyermekek érdekeivel összhangban történő rendezéséről szóló országgyűlési 
határozati javaslatot, amelyet képviselőtársam, Szél Bernadett nyújtott be. Ez egy 
képviselői önálló indítvány, és ennek a tárgysorozatba vételéről kellett volna dönteni. 

A 3. napirendi pontnak javasoltam a családok támogatásáról szóló törvény 
módosítását, ezt a DK képviselői nyújtották be. Itt a családi pótlék emelésével 
kapcsolatos előterjesztésről lett volna szó - és természetesen az egyebek tárgyköréről. 

Nagyon sajnálom, hogy képviselőtársaink a Fidesz oldaláról nem jelentek meg 
ezen a bizottsági ülésen. Én 10 percet vártam, hogy el tudjuk kezdeni a munkát. 
Minden más esetben, ha néhány képviselő távol marad valamilyen oknál fogva, akkor 
gondoskodnak a helyettesítésről.  

Én azt gondolom, és elnökként ne vegyék ezt úgy, hogy magamhoz ragadtam a 
szót, mivel itt napirendre nem tudunk venni semmit, nem tudunk napirendet 
elfogadtatni a házszabály értelmében, mert ahhoz határozatképesnek kell lennie a 
bizottsági ülésnek, de mint elnök, néhány keresetlen mondatot hadd fűzzek ehhez az 
egészhez.  

Nem hiszem, hogy a XI. kerületi felterjesztés az, ami távol tartotta a fideszes 
képviselőket ettől a bizottsági üléstől, azt gondolom, így akarják megakadályozni, 
hogy az ellenzéki képviselők végezzék a munkájukat. Hiszen a fóti gyermekváros 
ügyében benyújtott, Szél Bernadett által jegyzett előterjesztés semmi mást nem akart, 
csak egy olyan országgyűlési határozati javaslatot szeretett volna elfogadtatni a 
képviselő asszony, amely tisztább képet tárt volna a társadalom elé. Régóta húzódik 
ez az ügy, ebben nincsenek eget rengető indítványok.  

Szerette volna képviselő asszony, ha a kormány kirakja a lapjait. Mit gondol a 
kitagolásról? Hol tart ez az egész folyamat? Mi lesz a sorsa a gyerekeknek? Javasolta 
egy olyan kerekasztal létrehozását, amely átfogóan végignézi, áttekinti a kitagolás 
jelenlegi menetét, annak a struktúráját, és indítványozta, hogy az ominózus 2016-os 
titkos kormányhatározat kerüljön napvilágra, hiszen a parlamenti képviselők 
nincsenek tisztában - objektív okokból kifolyólag -, hogy mit tartalmaz ez a határozat, 
sajtóhírek vannak persze.  

Ennyi, amit lehet erről az ügyről tudni. Egy biztos: a gyerekek - és ezeket 
szeretném rögzíteni már az utókor számára a parlamenti jegyzőkönyvben - nem a 
kastélyépületben laknak. Szerintem a kastélynak van már új gazdája, és őket zavarják 
a környezetükben azok a lakóotthonok és azok a gyerekek, akik ott élnek. Azok az 
intézmények, akik állítólag befogadók lennének, azok vagy nincsenek erre felkészülve 
vagy nem is hallottak róla, vagy olyan rossz állapotban vannak ezek az intézmények, 
hogy képtelenek oda gyerekeket befogadni.  

Tudomásunk van arról, hogy a zalaegerszegi intézményvezetőt senki nem 
kereste meg azzal, hogy esetleg fóti gyerekek oda kerülnének. A kalocsai intézmény 
vezetője nem is hallott erről az egészről, és tudomásunk szerint a hűvösvölgyi 
intézmény olyan gyalázatos állapotban van, hogy már az ott lévő gyerekek gondozását 
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is méltatlanná teszi. Innentől kezdve én azt gondolom, hogy ebben az ügyben 
hamarosan tisztább képet kell hogy kapjon a magyar társadalom, mert ezt én szégyen 
és gyalázatnak tartom, ami itt most zajlik a parlamenti bizottsági munka gyanánt. 

Az ülés berekesztése 

A bizottság határozatképtelen, ezt a jegyzőkönyv számára szeretném rögzíteni. 
Tekintettel arra, hogy a határozatképtelenség azt feltételezi, hogy napirendet sem tud 
elfogadni a bizottság, így engedelmükkel a bizottsági ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 15 perc) 

 

 

Korózs Lajos 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 
 


