
 
 

Emberbarát Alapítvány 
1105 Budapest, Cserkesz utca 7-9. 
 
 

Határozatok tára 
2022. 

 
 
A 2022. március 30-án elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott kuratóriumi ülés 
határozatai: 
 

1. A költségvetésre vonatkozóan a tagok a következő egyhangú  
 

HATÁROZATOT 

hozzák: 

A kuratórium tagjai az előterjesztésnek megfelelően elfogadják az Emberbarát 
Alapítvány 2022. évre vonatkozó költségvetés-tervezetét. 

 
2. A tagok elfogadva a térítési díjra vonatkozó javaslatot, az alábbi egyhangú  
 

HATÁROZATOT 

hozzák: 
A kuratórium elfogadja, hogy 2022. április 1. napjától az intézményi térítési díj: 
-  az Alkohol- Drogrehabilitációs Intézetekben napi 1 200 Ft, 
- a Szenvedélybetegek Lakóotthonában pedig napi 1 400 Ft. 

 
 

3. A tagok - az egyes érintettek szavazástól való tartózkodásával - a következő 
egyhangú  

 

HATÁROZATOT 

hozzák: 
 

A szenvedélybeteg-ellátásban résztvevő kuratóriumi tag alkalmazottak az előterjesztés 
alapján 3 fő esetében 10-10 %-os, 1 fő pedig 15 %-os alapbéremelésben részesüljön. 
 
 



 
 
A 2022. május 26-án elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott kuratóriumi ülés 
határozatai: 
 

1. A költségvetésre vonatkozóan a tagok a következő egyhangú  
 

HATÁROZATOT 

hozzák: 

A kuratórium tagjai az előterjesztésnek megfelelően elfogadják az Emberbarát 
Alapítvány 2022. évre vonatkozó beszámolóját, valamint az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói 
jelentést.” 

 
2. Sütőipari- és gyorspékségi munkás képzés folytatásának kérdése 

 
A kuratórium szavazásra jogosult tagjai a következő egyhangú  
 

HATÁROZATOT 

hozzák: 
 

A kuratórium tagjai egyhangúlag támogatják azt, hogy amennyiben a megfelelő források 
rendelkezésre állnak, az Emberbarát Alapítvány indítson képzést a rehabilitációban részt 
vevők részére. 
 
 
 
A 2022. december 20-án megtartott kuratóriumi ülés határozatai: 
 
1. Alapítványunk pénzügyi helyzete a 2022. 1-11. havi tényadatok, illetve a még várható 
bevételek és kiadások alapján, az ezzel kapcsolatos kérdések megtárgyalása, az esetleg 
szükséges döntések meghozatala. 
2. A Bajcsy Kórházból átveendő addiktológiai kapacitások újra tárgyalása. 
3. Adatvédelmi Szabályzatunk módosításának megtárgyalása. 
4. Működéssel kapcsolatos aktuális feladatok áttekintése.  
5. A Diótörés Alapítvány Lullai Intézetének megszűnésével felszabaduló szociális 
ágyszám kapacitás átvétele. 
 
 
1. napirendi ponthoz: 
A kuratórium szavazásra jogosult tagjai, a határozati képesség szabályai szerint - az  
érintettekre vonatkozóan egyenként külön-külön szavazással, az érintettek tartózkodása 
mellett –egyhangú szavazattal a következő  

 
HATÁROZATOT 
 

hozzák: 
2022. december hónapban, hóközi juttatásként az Emberbarát Alapítvány 
szenvedélybeteg-ellátásban részt vevő munkatársai (közöttük a 4 fő kuratóriumi tag is) 
egyszeri, bruttó 80 000 Ft (nyolcvanezer Ft) „ruhapénz” jogcímén történő kifizetésben 
részesüljön. 
 
A tagok –az egyes érintettek szavazástól való tartózkodásával - a következő egyhangú 
  



HATÁROZATOT 

hozzák: 

A szenvedélybeteg-ellátásban résztvevő kuratóriumi tag alkalmazottak egyszeri,  az 1-1 
havi alapbérük 50 %-nak megfelelő mértékű jutalomban részesüljenek azzal, hogy  
2022. december 31. napjával ismét kerüljön átszámításra az összes bevétel és kiadás 
összege. Amennyiben az újraszámítást követően kapott eredmény összege pozitív, illetve 
negatív irányba legalább 10 %-kal változik, a 4 fő kuratóriumi tag részére fizetendő 
jutalom összege is arányosan, (pozitív/negatív) irányba változzon (lefelé, vagy felfelé).  
 
 
 
2. napirendi ponthoz: 
A Kuratórium jelen levő tagjai egyhangú 
    
     HATÁROZATOT  
 
hoznak arról, hogy az Alapítvány a X. kerület addiktológiai járóbeteg ellátási 
feladatainak átvételét, annak feltételeit - az intézményrendszer eddigi zavartalan, 
gazdaságos működésének biztosítása mellett, a változó jogszabályi- és gazdasági 
körülményekre  tekintettel – tárgyalja újra a Bajcsy- Zsilinszky Kórházzal. 
 
 
 
3. napirendi ponthoz: 
A tagok a következő egyhangú  

 

HATÁROZATOT 

hozzák. 
 
A Kuratórium elfogadja az Emberbarát Alapítvány aktualizált, 2023. január 1. 

napjától hatályba lépő Adatvédelmi Szabályzatát. 
 
 

5. napirendi ponthoz:  
A Kuratórium jelen levő tagjai egyhangú 
    
     HATÁROZATOT  
 
hoznak arról, hogy az Alapítvány a . A Diótörés Alapítvány Lulla-i Intézetének 
megszűnésével felszabaduló szociális ágyszám kapacitást vegye át, az ezzel kapcsolatos 
eljárást teljes körűen folytassa le. 
  

Kmf. 
 
 
 


