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Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Orosz Ukrán háború által okozott válság kezelésére létrehozott  
ideiglenes Bizottság 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült az Orosz Ukrán háború által okozott válság kezelésére létrehozott Ideiglenes Bizottság 

    2022. március 16-án 10.30 órakor tartott rendes üléséről 
 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem 
  1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: Csóti Zsombor elnök,  
 Jancsó Andrea (igazoltan távol),  
 Gyurákovics Andrea. 
  
 
Hivatal részéről: Nehéz Jenő informatikus, Koór Henrietta jegyzőkönyvvezető. 
 
 
Csóti Zsombor: Nagy szeretettel köszöntök minden jelenlévőt az Orosz Ukrán háború által okozott válság 
kezelésére létrehozott Ideiglenes Bizottság ülésén, ami a Ferencvárosi Önkormányzat döntése alapján most 
ideiglenesen megalakult. Megállapítom, hogy a Bizottság 2 fővel határozatképes, az ülést 10.41 órakor megnyitom. 
Szeretném megkérdezni, hogy napirend előtt van-e bárkinek bármilyen hozzáfűznivalója? Nincs. A kiküldött 
napirenddel kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel? Ha nincs, kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a napirenddel kapcsolatban a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
IB 1/2022. (III.16.) 

Határozat 
Napirend:  
 
1./ A Bizottság ügyrendjének elfogadása 
 Sz-117/2022. előterjesztés  
 Előterjesztő: Csóti Zsombor elnök 
 
2./ A következő ülésen meghívandó személyi kör meghatározása 
 szóbeli előterjesztés 
 Előterjesztő: Csóti Zsombor elnök 
 

 (2 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 2 bizottsági tag vett részt.) 
 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ A Bizottság ügyrendjének elfogadása 
 Sz-117/2022. előterjesztés  
 Előterjesztő: Csóti Zsombor elnök 
 
Csóti Zsombor: Kérdés, észrevétel nincs, kérem, szavazzunk az Ügyrend elfogadásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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IB 2/2022. (III.16.) 
Határozat 

Az Orosz Ukrán háború által okozott válság kezelésére létrehozott ideiglenes Bizottság elfogadja az Sz-117/2022. 
sz. „Az Orosz ukrán háború okozta válság kezelésére létrehozott ideiglenes Bizottság (IB) ügyrendje”” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2022. március 16. 
Felelős: Csóti Zsombor elnök 

(2 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 2 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ A következő ülésen meghívandó személyi kör meghatározása 
 szóbeli előterjesztés 
 Előterjesztő: Csóti Zsombor elnök 
 
Csóti Zsombor: Szeretném megkérdezni, hogy van-e külön javaslat a következő rendes ülésre meghívandók 
listájára vagy mondjam el, hogy én kire gondoltam és kiegészíti a Képviselő Asszony? 
 
Gyurákovics Andrea: Kiegészíteném. 
 
Csóti Zsombor: Akkor én előterjesztenék egy névsort, akit a jövő héten hétfőn 8.30 órakor kezdődő bizottsági 
ülésre meghívnánk. Mivel ennek a Bizottságnak a létjogosultságát a kialakult szomszédos háborús helyzet hívta 
életre, az én olvasatomban ennek a Bizottságnak elsődlegesen az a feladata, hogy az Önkormányzat munkáját 
koordinálja, tájékozódjon arról, hogyan zajlanak a folyamatok, igény szerint segítsünk a koordinációban és 
folyamatosan tájékoztassuk az összes ferencvárosi képviselőt.  
 
Gyurákovics Andrea: Valóban elsődleges a tájékoztatás, de azt gondolom, hogy az a gyűjtésnek, amit mi 
képviselők csináltunk, vége van. Megvan a lista, az adományoknak a testvérvárosba történő eljuttatását és 
szervezését is nekünk kell kézbe venni, ha szeretnénk, hogy ez el is jusson oda, mivel a városvezetés részéről 
elég csekély az érdeklődés. A múlt heti képviselő-testületi ülésen elhangzottak alapján azt gondolom, hogy 
minimális együttműködésre számíthatunk a városvezetés részéről sajnos. Azt gondolom, hogyha már ennyit 
dolgoztunk vele, és dolgozott vele Jancsó Andrea képviselőtársam is, akkor az adomány úgy jusson el, ahogyan 
azt mi eredetileg elterveztük, és oda, ahova mi eredetileg elterveztük, akkor ezt nekünk kell lekoordinálni. 
 
Csóti Zsombor: Így van. Először is engedje meg, hogy megköszönjem azt a rengeteg munkát, amit beleraktak, 
elsősorban Ön és Jancsó Andrea. Szerintem tényleg példaértékű az a munka, amit elvégeztek, és az a mennyiségű 
adomány, amit sikerült begyűjteni. Mivel Jancsó képviselő asszony nincs jelen, nem tudom a részleteket, hogy ő 
hogyan áll a szervezéssel, de a jövő hétfőn a legjobb tudomásom szerint jönni fog, és az én listámon Rimovszki 
Tamás úr rajta van, tehát bízom abban, hogy tőle ez ügyben részleteket meg fogunk tudni.  
 
Gyurákovics Andrea: Irodavezető Úrral már egyeztettem, jelen pillanatban 3 autót tudnak a rendelkezésünkre 
bocsátani, ahol kb. az elmondásuk alapján 2000 kg tartós élelmiszert, tehát adományt tudunk kijuttatni 
Beregszászra. Van felajánlás magánszemélyektől is gépjármű tekintetében, ezek elsősorban személygépkocsik, 
tehát úgy kell számolnunk. Igazából azt gondolom, hogy azon a körön már túl vagyunk, hogy van-e autó vagy nincs 
autó. Itt a kérdés jövő héten hétfőre tolódik, és lehet, hogy itt a személyek listájára Pap Ágnest is fel kellene írni, 
mert ő annak a szervezésében, hogy az autók biztosítása és műszaki állapota rendben legyen, a sofőröknek 
útlevele legyen, tud nekünk erről tájékoztatást adni, illetve arra, hogy a FESZGYI-nél, FIÜK-nél van-e esetleg olyan 
kis busz, amit nekünk ebben az ügyben nélkülözni tudnak. A továbbiakban azt kellene átgondolni a javaslatom 
szerint, hogyha magánszemélyek segítenek nekünk ebben a folyamatban, a szállításban, akkor például autópálya 
matrica megvételben mi tudjuk-e őket segíteni? Lesz-e nekünk erre keret vagy nem? Azt nem tudom, hogy erre 
van-e hivatalosan lehetőség. Ezzel is megköszönnénk azt, hogy ők benzint, időt, egyebeket nem kímélve segítenek 
nekünk az adományok eljuttatásában. Azt gondolom, az én számításaim szerint itt legalább, hogyha egyszerre 
szeretnénk eljuttatni, ez is kérdés, hogy egyszerre szeretnénk-e eljuttatni az összes adományt vagy inkább több 
utat szervezünk és kevesebb autóval. Át kellene gondolni, hogy mit szeretnénk, ezt szerintem hétfőn le kellene 
tisztázni és minél hamarabb ezt a kijutást elkezdeni, még ha az elején kevesebb autóval is, és akkor vagy egyszer 
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szervezni egy nagyobb utat több kocsival. Csak azt valóban meg kellene tudnunk addig, hogy hétfőn azért konkrét, 
ha adott esetben úgy alakul, akkor időpontot tudjunk mondani Beregszásznak, hogy mi mikor megyünk ki. 
 
Csóti Zsombor: Abszolút nincs közöttünk vita, Rimovszki urat fel fogom hívni, megkérdezem tőle, hogy hol tart ez 
a történet, hogy hétfőre egy kicsit több információhoz jussunk. Amúgy is a Bizottság munkájának része lesz az, 
hogy kiderüljön, hogy például pénzügyileg kell-e nekünk bárhonnan bármilyen összeget átcsoportosítani, de nyilván 
erre nem tudom a választ, hogy ehhez a Bizottság döntése elég-e, vagy képviselő-testületi döntés kell? Javaslatot 
teszünk a Polgármesternek? A Pénzügyi Iroda vezetőjét is hétfőn szeretettel várjuk. Ha megengedi 
képviselőtársam, akkor elmondanám a listát, akit én gondolok, és erről szavazunk vagy kiegészítjük, ha gondolja. 
Tehát szeretném Döme Zsuzsanna alpolgármester asszonyt itt látni, Czakóné Dobó Krisztina intézményvezető 
asszonyt, Janitz Gergő, Szilágyi Imre, Rimovszki Tamás irodavezető urakat, Szilágyi Zsolt, Közbiztonsági 
Tanácsnokot, Dr. Mechler András ügyvezető igazgatót és dr. Pap Ágnest, és Romhányi Ildikó irodavezető 
asszonyokat is. Nagyon szeretném, ha a Jegyzői Kabinetből is valaki méltatna bennünket azzal, hogy eljönnek, 
hogyha esetleg olyan jellegű kérdések felmerülnek, amire ők tudnak választ adni, akkor ne kelljen egy hetet várni. 
Van-e valaki esetleg, akivel szeretné kiegészíteni a meghívottak listáját itt első körben?  
 
Gyurákovics Andrea: Így első körben nem jut eszembe senki, akit mondtam, Pap Ágnes a szervezési részében 
tudna segíteni, esetleg a FESZGYI-től valakit, vagy, ha autóra lenne szükségünk, akkor ki lesz abban az illetékes, 
de ha jól tudom, akkor ebben a Pap Ágnes illetékes, akkor külön meghívott ehhez nem kell. 
 
Csóti Zsombor: Javaslom, hogy első körben legyen ez a meghívottak listája, aztán majd a későbbiekben úgyis 
meglátjuk, hogy mi történik. Kérem, szavazzunk a második napirendi pontról. 
 
 
IB 3/2022. (III.16.) 

Határozat 
Az Orosz Ukrán háború által okozott válság kezelésére létrehozott Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a következő 
ülésre a következő személyeket hívja meg: 
Döme Zsuzsanna alpolgármester, 
Czakóné Dobó Krisztina 
 intézményvezető, 
Janitz Gergő irodavezető, 
Szilágyi Imre irodavezető, 
Rimovszki Tamás irodavezető, 
dr. Pap Ágnes irodavezető,  
Romhányi Ildikó irodavezető, 
Dr. Mechler András a FESZ ügyvezető igazgatója, 
Szilágyi Zsolt közbiztonsági tanácsnok. 
Határidő: 2022. március 22. 
Felelős: Csóti Zsombor elnök 

(2 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 2 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Csóti Zsombor: Egyebekben esetleg valamit szeretne-e még képviselőtársam mondani?  
 
Gyurákovics Andrea: Csak annyit szeretnék mondani, hogy mi befejeztük az 1 hetes gyűjtést, viszont vannak 
még, akik szeretnének a továbbiakban is adományozni. Érkezett hozzám olyan megkeresés, hogy akkor ők nem 
tudtak, és esetleg még tudnak-e a jövőben adományozni? Annyit tudtam ideiglenesen mondani, és ezt az Elnök 
Úrnak is szeretném tájékoztatásképpen elmondani, hogy arra kértem az illetőt, hogy a FIDESZ Irodába a nevemre 
tegyék le ezeket az adományokat, és akkor onnan majd elhozom, és elvisszük, átnézve, hogy mi valóban az, amit 
kért a beregszászi Polgármester Úr. Egyéb olyan felajánlások is jönnek, mint gyerekjátékok és ilyenek. Azt lehet, 
hogy a munkásszállóhoz ki tudjuk vinni, ott kicsi gyerekek is vannak. 
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Csóti Zsombor: Köszönjük szépen ezt a segítséget is. Tudja, a tényszerűséghez hozzátartozik, hogy ez a munka 
a képviselők kezdeményezésére elindult, és a városvezetés jóvoltából valamilyen formában átalakul. Ezért 
szeretném, ha az Alpolgármester Asszony, aki hivatalosan nem tudom, de az ő beszámolója alapján valamiféle 
koordinációval vagy szervezéssel meg van bízva, ezekre a kérdésekre, és az összes kérdésünkre, ha itt van, akkor 
tudna válaszolni. Nagyon szépen köszönöm a megjelenteknek, hogy eljöttek, találkozunk legközelebb jövő hétfőn, 
a Bizottság megalakult, az ülést 10.51 órakor bezárom. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
Gyurákovics Andrea            Csóti Zsombor 

      bizottsági tag        elnök  
 
 
 
 
        Koór Henrietta 
     jegyzőkönyvvezető 
 
 

 
 


