
 
 
 

       Iktató szám: 92/2013. 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2013. április 25-i rendkívüli ülésére 

 
 
Tárgy:  Javaslat Nagyszentjános Község Önkormányzata részére történő 

pénzeszköz átadásra 
 
Előterjesztő:    Dr. Bácskai János polgármester 
 
Készítette:    Dr. Szabó József Zoltán aljegyző 
 
Előzetesen tárgyalja:  HÜB 2013. 04. 24. 
  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 
A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 
nem  

 
  
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Nagyszentjános 1800 fő lakosú község a Kisalföld keleti részén, az M1-es autópálya mentén 
Győrtől mintegy 25 km távolságra fekszik. 2013. március 15-én ezen kis település 
lakóközössége olyat tett, mely az emberi összefogás mintájául szolgálhat. 
 
Ezen napon a hírekből ismert időjárási körülmények miatt több ezer ember ragadt az 
autópályán, akiknek ezen kis település lakói önzetlenül segítséget nyújtottak. Óvodájukat és 
iskolájukat kinyitva a lakók szállást nyújtottak, és élelmet adtak a bajban ragadtaknak.  
 
A Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium tanulói 2013. márciusában sítáborban 
voltak, ahonnan 2013. március 15-én érkeztek volna haza. Az akkori időjárási viszonyok 
miatt kerülő úton próbáltak hazajutni, azonban ott is akadályba ütköztek (egy autó elakadt 
előttük, így nem tudtak tovább haladni), ezért a tanulók és kísérőik 10 órát töltöttek a buszon. 
A másnap megjelenő segítséget hozó csapat ellátta a busz utasait élelemmel és teával, majd 
elszállították őket a közeli Nagyszentjánosra. 
 
Nagyszentjános Község lakói másokhoz hasonlóan gondoskodásukba vették a ferencvárosi 
tanulókat és kísérőiket is, és az önkormányzat közreműködésével az óvodában biztosítottak 
részükre reggelit, tízórait és ebédet. Tekintettel az útviszonyokra aznap már nem tudtak 
tovább indulni, ezért biztosítottak részükre vacsorát (lángost sütöttek) és a tornateremben 
szállást. Másnap a tanulók vonattal utaztak tovább és szerencsésen megérkeztek a Kelenföldi 
Pályaudvarra. 
 
Úgy gondolom, hogy Nagyszentjános Község Önkormányzatának és lakóinak önzetlen 
segítségét a ferencvárosi diákok érintettségére tekintettel Önkormányzatunknak 
mindenképpen meg kell köszönnie, és lehetőségeinkhez mérten ezen köszönethez valami 
olyat is nyújtanunk kell, mely emlékezteti az ott lakókat arra, milyen emberi és példamutató 
módon cselekedtek. 
 
Polgármester Asszonnyal felvettem a kapcsolatot, aki kérdésemre elmondta, hogy egy 
játszóteret régóta szeretnének kialakítani a településen, melyre azonban eddig nem tudtak 
forrást biztosítani. 

 
Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testület részére, hogy határozat formájában 
mondjunk köszönetet Nagyszentjános községnek, és ezzel egyidejűleg 500.000.- Ft. 
átadásával járuljunk hozzá a játszótér kialakításához és ezzel a község fejlődéséhez. A 
pénzeszköz átadás a polgármesteri keret terhére finanszírozható. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslatok elfogadására. 
 
 
Budapest, 2013. április 22. 
 
                                                                                      Dr. Bácskai János s.k. 
                                                                                          polgármester 
 
 
 



 
 

Határozati javaslat (1) 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét 
és elismerését fejezi ki Nagyszentjános Község Önkormányzatának és lakóinak, akik 
önzetlenül segítséget nyújtottak 2013 márciusában bajban ragadt embertársaiknak, köztük a 
Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium tanulóinak és kísérőiknek. 

 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2013. április 25. 

 
 

Határozati javaslat (2) 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  

1.) Nagyszentjános Község Önkormányzata részére átad 500.000.- Ft-ot játszótér építése. 
céljából és jóváhagyja a …../2013. számú előterjesztés mellékletét képező szerződést 

2.) felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott szerződés aláírásáról 
gondoskodjon. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2013. április 30. 
 


