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      Iktató szám: 62/2022. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. március 4-i ülésére 

 
Tárgy:  Támogatási szerződés Beregszász Városi Tanácsával  
 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina polgármester 
 

Készítette:    Romhányi Ildikó Pénzügyi Irodavezető 
 

Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: Dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 
 

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! 

 

 

Beregszászi Városi Tanács képviseletében Babják Zoltán polgármester, testvérvárosaitól, a 

hadiállapotra való tekintettel segítséget kért a 2022 februárjában indult Orosz-Ukrán háború 

miatt kialakult humanitárius katasztrófa okozta károk enyhítésére és a kialakult helyzet kapcsán 

különféle eszközök beszerzésére. 

 

Polgármester Úr tájékoztatott arról, hogy Beregszász városában kimerülőben vannak a tartós 

élelmiszerek, nem áll rendelkezésükre ivóvíz tárolására alkalmas tartály, valamint ezek 

szállításához nem áll rendelkezésre utánfutó és ezeket szeretné beszerezni. 

 

Az ivóvíz ellátásában a szivattyúállomások áramszüneteire lehet számítani, az áramszünet 

elkerülése miatt szükség lehet különböző technikai eszközökre is (pl. kompresszor, kábelek, 

biztosítéktáblák, villáskonnektorok).  

 

A folyamatos üzemanyag ellátás biztosításához is segítséget vár Polgármester Úr.  

 

A város 102 oktatási intézményében várhatóan menekülteket kell befogadni, ezekben az 

intézményekben szintén kétséges az áramellátás megfelelő biztosítása. 

 

Amennyiben a későbbiekben a mobilszolgáltatás korlátozásra kerülne, rádióállomásokra is 

szükség lehet. 

 

Polgármester Úr kérése az, hogy a szükséges élelmiszer, üzemanyag,valamint eszközök 

beszerzése és átadása helyett önkormányzatunk lehetősége szerint pénzügyi támogatást 

nyújtson fentiek szerinti célokra. 

 

Jelenleg a helyben elérhető eszközök és élelmiszerek vásárlására illetve az energia ellátás 

díjfizetéséhez készpénzt csak humanitárius szervezeteken keresztül lehet fogadni. 

 

Kérem T. Képviselő-testületet, hogy testvérvárosunk, Beregszász város megsegítésére, 

közreműködő szervezetként a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel, 3 oldalú 

támogatási szerződést kössünk. 

 

Budapest, 2022. március 1. 

 

 

       

       Baranyi Krisztina s.k. 

       polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Beregszászi Városi Tanács részére 5.000 eFt támogatást nyújt a 3423 Testvérvárosi 

kapcsolatok költségvetési sor terhére a …/2022. sz. előterjesztés mellékletében foglalt 



támogatási szerződésben meghatározott célra, és felkéri a polgármestert az előterjesztés 

melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésre. 

 

Határidő: 2022. március 10. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

  

 


