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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 21-én 8.30 órakor tartott rendes üléséről 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem 
  1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: Csóti Zsombor elnök,  
 Jancsó Andrea,  
 Gyurákovics Andrea. 
  
Hivatal részéről: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző, Janitz Gergő irodavezető, Szilágyi Imre irodavezető, 
Rimovszki Tamás irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető, dr. Pap Ágnes irodavezető, Somlai János 
polgármesteri kabinetvezető, Rácz László katasztrófavédelmi referens, Nehéz Jenő informatikus, Benkő Irén 
Erzsébet jegyzőkönyvvezető.  
 
Csóti Zsombor: Tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlévőt és a Bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a 
Bizottság 3 fővel határozatképes, az ülést 8.30 órakor megnyitom. Szeretném megkérdezni, hogy napirend előtt 
van-e bárkinek bármilyen hozzáfűznivalója? Nincs. A kiküldött napirenddel kapcsolatosan van-e kérdés, 
észrevétel? Nincs, akkor először kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a napirenddel kapcsolatban a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
IB 4/2022. (III.21.) 

Határozat 
Napirend:  
1./ Beszámoló az adománygyűjtésről 
 szóbeli előterjesztés 
 Előterjesztő: Jancsó Andrea képviselő 
 
2./ A begyűjtött adományok eljuttatása Beregszászra 
 szóbeli előterjesztés 
 Előterjesztő: Gyurákovics Andrea képviselő 
 
3./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatalon és intézményein belüli felelősségi körben elvégzett munkáról 
 szóbeli előterjesztés 
 Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 (3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.) 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Beszámoló az adománygyűjtésről 
 szóbeli előterjesztés 
 Előterjesztő: Jancsó Andrea képviselő 
 
Csóti Zsombor: Megkérem Jancsó Andrea képviselő asszonyt, hogy legyen kedves, tartsa meg a beszámolóját a 
képviselők által szervezett adománygyűjtésről a kerületben. 
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Jancsó Andrea: Február utolsó hetében szerveztük meg az adománygyűjtést, ami 5 napon át történt meg a Ferenc 
téren és a József Attila-lakótelepi közösségi házban. A Bizottság tagjai részére megküldtem a részletes listát arról, 
hogy mennyi adomány, milyen mennyiségben gyűlt össze. Ezeket leleltároztuk, igazából a szállítás 
megszervezése, ami jelenleg a Bizottságnak a feladata lenne. Bedobozolva készen áll a szállításra az összegyűjtött 
adomány. 
 
Csóti Zsombor: Ezúton is szeretném megköszönni a képviselőknek ezt az emberfeletti munkát, amit a gyűjtésbe 
belefektettek, és azóta is folyamatosan végeznek. 
 
A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott. 
 
 
2./ A begyűjtött adományok eljuttatása Beregszászra 
 szóbeli előterjesztés 
 Előterjesztő: Gyurákovics Andrea képviselő 
 
Csóti Zsombor: Kérném szépen Gyurákovics Andrea képviselő asszonyt, hogy mondja el, jelen pillanatban 
hogyan állunk az adományok eljuttatása ügyében? 
 
Gyurákovics Andrea: Ahogy már az előző bizottsági ülésen is elmondtam, felvettem a kapcsolatot a testvérváros, 
Beregszász Polgármesterével, Babják Zoltánnal, aki adott nekünk egy kontaktot, aki velünk tartja a kapcsolatot. 
Vele is beszéltem. Ő átküldte azt az Adománylevelet, amit nekünk ki kell tölteni és vissza kell juttatni hozzájuk. 
Azután ezt ők lefordítják ukrán nyelvre, amit visszaküldenek nekünk egy kísérő levéllel, hogy közvetlenül 
Beregszászra vigyük ki az adományokat és ne a központi elosztóhelyre. Ez azt jelenti, hogy minden egyes autóhoz, 
amit elindítunk, kell egy ilyen Adománylevél, amit mi kiküldünk, visszaküldenek ukránul, és mindenkinél ott kell 
lennie ennek magyarul és ukránul, de ebben nekünk segítenek, tehát ezt ők megoldják. Az a kérés, hogy mi csak 
a hivatalos részét, ami a fejlécben van, a sofőrnek a neve, útlevélszám, nem részletesen, de felsorolva, hogy mi 
van benne, hány kilogramm az adomány, ezeket kell nekünk elküldenünk az ő részükre, és akkor ők mindenben 
segítenek és várnak bennünket. Érkezett másfajta kérés is, amit jelezni szeretnék, de azt gondolom, hogy ez egy 
másik és egy újfajta dolog, amit át kell gondolnunk, ugyanis jelezték, hogy nem nagyon vannak kinn gyógyszerek. 
Hiába próbálják kiváltani a gyógyszereket, nem tudják. Ennek nem tudom, hogy mi a hivatalos útja, módja, de 
javaslom a Bizottságnak, hogy kezdjünk a továbbiakban beszélni arról, hogy mi milyen formában tudunk esetleg 
segíteni kint. Például vérnyomáscsökkentő, vérhígító, tehát ilyen vényköteles gyógyszerekben ott kint hiány van. 
Ebben is kértek segítséget tőlünk. A kijuttatásnál annyiban maradtunk, hogy a közterület vezetőjével, Rimovszki 
Tamással felvettem a kapcsolatot, 3 autót tudtak felajánlani nekünk. Tudjuk is, hogy a teherbírás mennyi, tehát 
mennyit tudunk kivinni. Amit én összeadtam az súlyban 2,5-3 tonna között van, ha jól emlékszem. Szükségünk 
lenne még autókra. Érkeztek magánfelajánlások is, tehát magánszemélyek is nagyon szívesen jönnek és segítenek 
autókkal, csak ezt nekünk most a mai napon össze kellene rakni, és aztán napokon belül elindítani ezt a 
szállítmányt még a héten, mert a jövő héten itt azért már a választás hete lesz, és a Hivatal már eléggé leterhelt 
lesz, nem biztos, hogy tudnak ebben már segíteni. 
 
Csóti Zsombor: Rimovszki Tamás irodavezető urat kérdezném, hogy itt ebben a kérdéskörben az iroda hogyan 
áll, vagy miről tudna bennünket tájékoztatni? 
 
Rimovszki Tamás: Valóban beszéltem Képviselő Asszonnyal, és nekünk két gépjárművünk van, ami erre 
használható, és egy van a hivatalnak. Alapjában véve tudni kell, hogy nem én referálok e fölött, tehát ez az egyik 
az MBV-962 rendszámú teherautó, ami az Önkormányzat tulajdona, Polgármester Asszony a felelős ennek az 
autónak a mozgatásáért vagy kiadásáért, szerintem ez dr. Pap Ágnes irodavezető asszony szakirodájához tartozik. 
Az egy „LÉLEKPONT” program keretében lett még anno vásárolva, tehát az önkormányzati autó. A másik kettő, a 
RUX-921 és RUX-922 pedig a ferencvárosi közterület-felügyelet tulajdona volt, de mivel beolvadtunk a Hivatalba, 
az a Hivatal tulajdona lett, és ott Főjegyző Asszony intolál e fölött, tehát ő fogja megmondani. Közben beszéltem 
másokkal is. Megkérdeztem a számításba jöhető gépjárművezetőket, hogy hajlandóak-e akár szabadidejükben ezt 
elvállalni. Egy háborús övezetbe mennek, nem utasíthatom olyanra őket, hogy ők ezt elvállalják. Két fő jelezte, 
hogy ők elvállalják, a többiek még gondolkodnak rajta. Tehát jelen pillanatban 2 fő van, aki fixen, akár a szabadság 
idejére is, a Hivatalon kívül is vállalja ezt. Ők rendelkeznek útlevéllel is, mert oda kell útlevél is. Nem tudom, hogy 
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át kell-e venniük vagy csak a határig? De ők ketten jelentkeztek erre a történetre, itt állunk, és várjuk azt, hogy mit 
mond Polgármester Asszony és Főjegyző Asszony.  
 
Csóti Zsombor: Annyit szeretnék kérdezni, hogy a két sofőr által vezetett két autónak a kapacitása mennyi?  
 
Rimovszki Tamás: Annyira abban nem vagyok jó. 
 
Gyurákovics Andrea: Az MBV-962-esbe kb. 1000 kg-ot lehet bepakolni, a másik kettő autóba kb. 600-700 kg-ot 
lehet bepakolni, amit Irodavezető Úr említett. Ezek vannak, azért kellene tudni. Van a FESZGYI-nél, FIÜK-nél 
esetleg ilyen autó. Felmerült az a kérdés is, hogy az MBV-962 egy kisbusz, ami személyszállításra is alkalmas, 
mert könnyen előfordulhat, hogy lehetséges az, hogy visszafelé lesz olyan menekült, aki kéri, hogy hozzuk el. Akkor 
az arra is alkalmas.  
 
Csóti Zsombor: Tisztelettel köszönteném Jegyző Asszonyt is, kiderült menet közben, hogy Önhöz tartoznak 
tulajdonképpen ezek a gépkocsik, amik itt a szállításban majd rendelkezésre állhatnak. De ezek szerint 
tulajdonképpen az összegyűjtött adományoknak megfelelő kapacitás egyelőre nincs meg, ha jól értem. Jegyző 
Asszonyt kérdezném, hogy Önök ezzel képben vannak-e, hogy ez a gépjármű elindulhat-e, a megfelelő biztosítás, 
és a személyekre külön biztosítás, tehát ezek a folyamatok hol tartanak? Ha megszületnek ezek az ukránra 
lefordított adománylevelek és mindenféle iratok, akkor el tudnak-e ezek a gépjárművek indulni? Illetve mikor tudnak 
elindulni?  
 
Baloghné dr. Nagy Edit: Péntek este 18.30-ig a rendkívüli képviselő-testületi ülést próbáltunk összerakni, és azt 
követően értesültem arról, hogy a mai bizottsági ülésnek ez a tárgya. Szeretném elmondani, hogy kevés lehetőség 
volt arra, hogy egyeztessünk, vagy egyáltalán megnézzük, hogy mik azok a realitások, amik most ebben a 
segítségnyújtásban működhetnek. Szeretném arra felhívni a figyelmüket, hogy 13 nap van a választásig, 
egyszerűen ugyanazokat az erőforrásokat mozgatja most a Bizottság, ami erőforrást most ebben a választási 
időszakban mozgatunk mi. Ebben valamilyen formában közös nevezőre kell jutnunk, mert, valamelyikünk 
tevékenysége kárt fog szenvedni. Tartok tőle, hogy eljutottunk oda, hogy dr. Világos István kollégámmal 18.30-kor 
pénteken még itt írunk is, aztán itt ma megjelenünk, és egyébként otthon olvassuk a jogszabályt, az kimerítő. A 
gépjárművekkel és az elszállítással kapcsolatosan elmondanám, hogy ezek a gépjárművek lesznek a 
választásokon, éppen elkészült egy ütemtervünk. Ezek az autók a választásban, a kiszállításban, a szervezésben 
a mi erőforrásaink. Ez az egyik dolog, a másik dolog az, hogy nem tudjuk azt, hogy milyen távolságra mit szeretnénk 
vinni. Tehát milyen biztosítéka van a munkavállalónak, akit most elküldünk és meddig is. Jó lett volna, ha beszélünk, 
és akkor előzetesen kérünk információkat. Az is lehet, hogy egy szállító kapacitást kellene megrendelni, mert az 
sokkal biztonságosabban és hatékonyabban el tudná juttatni az adományt. De megmondom őszintén, hogy ebben 
annyiban vettem részt, hogy egyszer kaptam azt hiszem, hogy Takács Krisztián képviselő úrtól egy kérést, és akkor 
írtam, hogy biztosítsanak egy teherautót, amivel beszállítják az adományokat egy önkormányzati intézménybe, de 
hogy ez milyen mennyiségű, azt nem tudom. Most kicsit azért vagyok bizonytalan, mert ha ezek nincsenek, akkor 
egészen át kell strukturálnunk a forgatókönyvünket, azt át kell teljes egészében rajzolnunk, mert nem tudom, hogy 
ez a szállítás mikor, hogyan menne, és biztos-e az, hogyha teherautó mennyiségű rakományról van szó, hogyha 
azt személyautók vagy kis autók viszik és nem pedig nagyobb autók. Nem tudom, hogy nincsenek-e olyan 
bejáratott útvonalak segítő szervezeteknél, akik ezt az adományt a célállomásba juttatják valamilyen költségtérítés 
fejében? Nem tudom, hogy ezeket a körülményeket figyelembe vették-e? Ennyit tudok erről most. A kollégák azzal 
hívtak, hogy akkor itt ma mi a dolguk, és mondtam nekik, hogy nem tudom, mert én sem tudom, hogy milyen 
álláspontot foglalunk. Mi az, amiben a mi közreműködésünk előreviszi ezt a történetet. Kérem, hogy nézzék meg, 
hogy 13 nap van a választásig, a héten már főpróba van. Egyszerűen eljutottunk mindannyian a „falig”.  
 
Csóti Zsombor: Javasolnék egy „tűzszünetet” a magyar választások végéig, ez szerintem mindenkinek jól jönne. 
Csak zárójelben jegyezném meg, hogy a Bizottság alakuló ülésére a Jegyzői Kabinet is meg volt hívva, tehát ezek 
a kérdések akkor ott felmerültek, hogy nem tetszettek idejönni, azt hiszem, hogy arról nem mi tehetünk. A problémát 
akkor is nyilvánvalóan meg kell oldani. Mi nagyon szívesen segítünk ennek a koordinálásában, hogy az információk 
adott esetben gördülékenyebben jussanak el Önökhöz, és hála Istennek úgy látom, hogy a Pénzügyi Iroda itt van, 
tehát, ha anyagi jellegű kérdés merül fel egy ilyen szállító cég megbízására, akkor majd arra is fogunk tudni 
valamilyen formában választ kapni. 
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Jancsó Andrea: Nekem a kérdésem az, hogy két hét van még a választásokig, és tulajdonképpen, ha az összes 
összegyűlt adományt ki tudjuk vinni, akkor az 1 napot vesz igénybe úgy, hogy reggel elindulunk, és estére 
visszaérünk. Tehát, hogyha a 13 napból az Önkormányzat nem tud 1 napot kiszakítani arra, hogy ezeket eljuttassa, 
akkor az úgy szerintem elég sajnálatos. A másik hozzáfűznivalóm az, hogy 3,5 tonnánál nagyobb tehergépjármű 
nem tudja átlépni a határt adománnyal. Tehát pont azért a hivatali berkeken belül, vagy az önkormányzat 
tulajdonában vannak ilyen kisbuszok, ha 1 napra nem tudjuk kiszakítani őket ebből a 13 vagy 14 napból, akkor 
szerintem az elég sajnálatos, hogy nekünk akkor egy segélyszervezethez kell fordulnunk, nyilván ennek 
megvannak a lehetőségei, de azért szégyen az Önkormányzatra az, hogy a képviselők által összegyűjtött 
adományokat most egy harmadik szervezetnek kell behoznia, és akkor nem tudjuk megoldani saját 
testvérvárosunknak. Vagy rá lesz „sütve” a képviselőkre, hogy FIDESZ által patronált segélyszervezeteket akarunk 
majd megbízni azzal, hogy kivigyék az adományt. Így elég furcsa helyzetbe kerültünk, hogy képviselők nem tudnak 
érvényt szerezni annak, hogy a saját önkormányzata 1 napot kiszakítson ebből a „választási főpróbából”, hogy 
megoldjuk ezt a helyzetet. 
 
Csóti Zsombor: Remélem, hogy romlandó dolgot nem gyűjtöttünk.  
 
Gyurákovics Andrea: Hasonlót szerettem volna én is elmondani. Az alakuló ülésen egyébként ezeket átbeszéltük, 
vagy ott kérdésként felmerült. Nagyon sajnálom, hogy Jegyző Asszonyt nem tájékoztatták arról a jegyzőkönyvről, 
ami ott kérdésként felmerült. Ezeket mi meg is fogalmaztuk, jeleztük is azt, hogy azért probléma, mert, ahogy 
Jancsó Andrea képviselőtársam is mondta, 3,5 tonnánál nagyobb autó nem lépheti át a határt. Ezért próbáltuk mi 
több autóval elkezdeni szervezni. A múlt heti bizottsági ülésen az is szóba került, hogy mivel jöttek 
magánszemélyektől is felajánlások, ha itt a Hivatalnak problémát okoz, hogy egy héten ezt mi kivigyük, kiszállítsuk, 
akkor megpróbáljuk megoldani magánszemélyek bevonásával. Viszont felmerült kérdésként, és arra mi nem 
tudunk válaszolni, az irodavezetők, illetve Ön tud válaszolni, és amennyiben ez a forgatókönyv van, akkor tudunk-
e valamilyen segítséget kérni abban, hogy ezeknek az autóknak az autópálya matricáját megvásároljuk? Be 
tudunk-e ilyenbe segíteni? Ha ez a megoldás létezik, és nem tudjuk Önkormányzati szinten ezt megoldani, semmi 
esetre sem javasolnám azt, hogy egy harmadik személyt vonjunk be, hiszen pontosan az a célja annak, hogy mi 
próbáljuk megoldani ezt, hogy ne a központi gyűjtőhelyre kerüljenek a mi adományaink Ukrajnában, hanem 
célzottan Beregszászra kerüljön el. Ezt így tudjuk megoldani, ha mi koordináljuk a szállítást, és nem az esetlegesen 
nagy autóval kimenő segélyszállítmányokkal megrakott autó. A választás a jövő hét végén lesz, valóban 14 nap 
múlva. Valóban ez 1 napot venne a héten igénybe. A kérdés most az, és innentől kezdve nekünk úgy kell 
továbbmenni, hogy erre az 1 napra tud-e nekünk segíteni Jegyző Asszony és a Hivatal vagy nem tud? Ez egy 
eldöntendő kérdés. Ha tud, akkor tudunk tovább haladni ebbe az irányba, ha nem, akkor azt gondolom, hogy a 
Bizottságnak valamilyen teljesen más megoldást kell találni erre a helyzetre.  
 
Csóti Zsombor: Annyit pontosítanék Jegyző Asszony, hogy miben tudunk mi segíteni, hogy összejöjjön ez a 
szállítás? Abszolút teljes tisztelettel vagyok, hogy a választásra valóban rengeteg felkészülnivalójuk van, de ez a 
helyzet pedig megoldásért kiált szerintem, nem biztos, hogy várnunk kellene heteket. Én itt a két bizottsági 
tagtársam nevében is most felajánlanám, hogy bármibe, amit itt koordinációban mi Önnek segíteni tudunk, azt meg 
fogjuk tenni. Nem tudom, hogy a felmerült kérdésekre tetszik-e tudni bármilyen választ adni. 
 
dr. Pap Ágnes: A személyautókból pillanatnyilag egy szervizben van, egy személyautó a mindennapi életünkhöz 
kell, mert a hivatali épületek közötti postajáratokat bonyolítja. A harmadik személyautó egy Skoda Super B, nagyon 
kevés a belepakolható mennyiség. Bennem felmerült egy olyan dolog is, hogy nem úgynevezett vad idegen, vagy 
ilyen segélyszállítmányokat végző céggel, hanem van egy szállítási szerződése a Hivatalnak egy céggel. Erre én 
hétvégén kaptam is egy szóbeli ajánlatot, ami lehet, hogy soknak tűnik, 3,5 tonnás autóval a költség nettó 130 ezer 
forint sofőrrel együtt. Azt tudják vállalni, de ezt még Jegyző Asszonynak sem mondtam, mert ma reggelre érkezett 
meg a válasz. Ez még, mint lehetőség lehet. Sokalltam ezt első hallásra ezt az összeget. Nem tudom, a FIÜK-nek 
és a FESZGYI-nek is van nagyteljesítményű autója, vagy legalábbis olyan, mint az MBV-962, gépjárműve, a FIÜK-
é még nagyobb méretű, mert az nem 9 fős, hanem tizenvalahány fős. Az fix üléses, akkor az kiesik.  
 
Csóti Zsombor: A szállítási árhoz nem értek, megmondom őszintén. Nem vagyok naprakész, hogy ezek a 
költségek reálisak-e vagy túlzóak. Jegyző Asszonyt kérdezem és a Pénzügyi Irodát, hogy legkézenfekvőbbnek 
vagy leggyorsabbnak talán ez a szállító cég tűnik, hogyha megvalósítható ez a dolog, mert akkor az Önkormányzat 
választási felkészülési kapacitását nem befolyásolná. Időben talán tudunk haladni, a 3,5 tonnánál a lényeg az, 
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hogy nem lehet, ha nem tévedek, nagyobb a teherautó. Tehát tulajdonképpen az lenne a kérdés, hogy ez a bérlés 
működhet-e? Jegyző Asszony ad-e erre engedélyt? Milyen költségvetési sorról fizetünk ki egy ilyen dolgot? 
Szeretném akkor ezt megkérdezni. 
 
Romhányi Ildikó: Szeretném Irodavezető Asszonyt pontosítani, hogy a szállítócégnek a Polgármesteri Hivatallal 
van szerződése, ez pedig, amiről mi most beszélünk, egyértelműen egy önkormányzati feladat. Tulajdonképpen, 
ha az Önkormányzat köt erre az útra egy szerződést ugyanazzal a céggel, akiktől ezek szerint most már tudunk 
egy árat, hogy mennyi, akkor az egy elfogadható dolog, de mindenképpen önkormányzati feladat, tehát a 
szerződésnek önkormányzatinak kell lennie.  
 
Csóti Zsombor: Azt szeretném kérdezni, hogy a Jegyző Asszony kompetenciája az, hogy erről a szerződésről 
döntsön, megkösse, és ennek fedezetét biztosítania kell? Vagy technikailag ez a része hogyan működik? 
 
Romhányi Ildikó: Az önkormányzati költségvetés és az önkormányzati pénzek felett természetesen Polgármester 
Asszony az, aki rendelkezik. Jegyző Asszony a Polgármesteri Hivatal pénzeszközei felett rendelkezik. Nyilván az 
önkormányzati költségvetésbe, hogyha ez az adomány konkrétan Beregszászra fog kikerülni, akkor nyilván a 
testvérvárosi sorból ezt lehet vállalni, el lehet költeni. Kiegészített itt az előbb Irodavezető Asszony, hogy ekkora 
összegnél nem is feltétlenül szükséges a szerződéskötés, a beszerzési szabályzatunk szerint megrendelés alapján 
is megoldható ennek a kötelezettségvállalása.  
 
Csóti Zsombor: Csak hogy az én kis egyszerű agyammal értsem meg, ha mi most itt mindannyian jutunk egy 
olyan megoldásra, hogy ezzel a szállítócéggel szeretnénk az összegyűjtött adományt kijuttatni, akkor Jegyző 
Asszony megkeresi Polgármester Asszonyt és előterjeszti ezt a kérést, a Bizottság jegyzőkönyve szerint nekem 
kell felhívni, írni egy levelet? Ez effektíve hogyan működik, hogy ne hetekig álljon megint ez a történet. Ezt 
szeretném tudni.  
 
Baloghné dr. Nagy Edit: Nyilván erről a mai beszélgetésről tájékoztatom Polgármester Asszonyt a Pénzügyi 
Irodavezető Asszonnyal közösen, és akkor a kolléganőnk dr. Pap Ágnes megrendeli, és nyilván akkor ez így fog 
működni. Ha ez a Bizottság döntése, vagy ez a Bizottság számára elfogadható, hogy egy szakszerű céggel ennek 
az adománynak a kiszállítása megtörténjen, akkor ennek mind a pénzügyi fedezete, mind pedig ezek szerint 
készség is van arra, hogy megoldódjon így.  
 
Csóti Zsombor: Annyit kérnék Jegyző Asszonytól, hogy engem értesítsen, legyen kedves, hogy Polgármester 
Asszonnyal mire jutott, és még mielőtt megadnám a szót Gyurákovics képviselő asszonynak, megkérném őt, hogy 
ezzel a céggel a mennyiséget pontosítsa le, mert lehet, hogy nem 1 autót, hanem 2 autót kell bérelni, ha itt 
mindenféle súlykorlátok vannak, akkor 2 autóval kellene ezt az adományt a lehető leggyorsabban kijuttatni. 
 
Gyurákovics Andrea: Visszafelé haladva, itt van Kabinetvezető Úr, ő a Polgármester Asszony nevében szerintem 
tud valamilyen tájékoztatást nekünk adni arról, hogy most hogyan áll az ügy. Arról nem beszélve, ha jól sejtem, 
hogy nekünk van egy olyan napirendi pontunk, hogy a technikai részleteit lebonyolítsuk ennek a szállításnak, hiszen 
hozunk mi ott egy határozatot, aminek a végrehajtása lehet azonnali hatályú. A kérdés az még mindig, hogy 
innentől kezdve hány napot vesz ez igénybe, tehát mondjuk előzetesen, ha betervezünk egy csütörtök-pénteki 
indulást, akkor maga az előzetes lebonyolítás kapcsán magával a szállító céggel történt-e esetleg ilyen 
egyeztetetés, hogy 1-2 napon belül ők rendelkezésre tudnak-e állni? Van-e erre valamilyen információnk? Vagy 
pedig valamilyen más megoldást kell keresni? 
 
Csóti Zsombor: Annyit szeretnék kérdezni, hogy ennek az adminisztrációja, az ukrán nyelvre történő fordítás és 
a menetlevelek elkészítése hol tart? Folyamatban van. Arra szeretnék egy választ, amit Képviselő Asszony 
kérdezett és utána majd Kabinetvezető Urat is megszólítanánk az ügyben. Tehát, ha megszületik ma egy döntés, 
hogy szállítócég, Polgármesteri Kabinet azt mondja, hogy támogatja ezt az ügyet, akkor elméletileg van-e arra 
lehetőség, hogy akár ezen a héten kijusson az adomány? Így pontos a kérdés, ugye Képviselő Asszony?  
 
Gyurákovics Andrea: Csak annyi technikai kiegészítés lenne, hogy az Adománylevélbe be kell írnunk a sofőr 
nevét, útlevélszámát, rendszámot. Addig az Adománylevél lefordítása nem fog tudni megtörténni, amíg nem tudok 
pontos ilyen adatokat átadni a beregszásziaknak. 
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Csóti Zsombor: Biztos vagyok abban, hogy Képviselő Asszony meg fogja kapni az elérhetőséget és az 
információkat. Ebben nincs kétségem. Még egyszer a kérdés az, hogy akár a héten ez létrejöhet-e Önök szerint? 
 
dr. Pap Ágnes: Meg fogom kérdezni telefonon, mert mint csak lehetőséget beszéltem meg a céggel. 
 
Csóti Zsombor: Akkor tartsunk 5 perc szünetet, legyen kedves megkérdezni, ha most lehetőség van rá. Szünetet 
rendelek el. 
 
 
SZÜNET 
 
 
Csóti Zsombor: Szeretném kérdezni, hogy milyen választ tetszett kapni?  
 
dr. Pap Ágnes: Azt a választ kaptam, hogy maga a gépjármű 3,5 tonnás, nagyon megpakolva beleférne a teljes 3 
tonnás adomány, de a gépjárművezető nem szeretné, ha „fullra” pakolnák a gépjárművet, mert ahhoz elég hosszú 
az út. Tehát egy olyan 2 tonnát el tud vinni, és kellene még az MBV-962 Polgármester Asszonytól, mert talán az 
1000 kg-ot el tud vinni. Csütörtökön ők már tudnak szállítani. 
 
Csóti Zsombor: Annak van-e valamilyen akadálya, vagy igény arra, hogy ennek a szállítmánynak a 2 autóval 
egyszerre kell mennie, külön kell mennie? Ha és amennyiben megkapjuk a mindenféle engedélyt, hozzájárulást, 
akkor megpakolják a nagy autót és utána kiderül, hogy a kicsibe mennyi fér, és úgy indul el, arra van-e valamiféle 
elképzelés? 
 
Gyurákovics Andrea: Mindenképpen tudnunk kell, hogy mi az, amit tudunk tenni, és hogyan, hiszen az 
adományoknál nem lehet összepakolni például a tartós élelmiszert, tehát azt szelektálni kell. Ezért próbálkoztam 
azzal, hogy több autóval, hiszen az adományokat nem tehetjük egybe. Tehát az ásványvízhez nem tehetjük hozzá 
a lisztet, a ruhaneműt teljesen külön kell tenni, tehát így lesarkosítva ezeket teljesen külön kell tennünk, és nem 
mehet egy szállítmányba. Így akkor, miután Jancsó Andrea azt a listát megcsinálta, és valóban nagyon részletesen, 
adomány fajtánként ez megvan, tehát tudunk vele kalkulálni úgy, hogyha arról van szó, hogy nem marad más 
megoldás csak 1 autó, ettől a bizonyos szállító cégtől, akkor oda nagy valószínűséggel a tartós élelmiszert tudjuk 
betenni, emlékeim szerint az a legnagyobb tétel, és az egybe mehet a szállítási feltételek szerint. Az egy más 
kérdés, hogy mellette még mindig ez a kérdés, hogy kapunk-e egy másik autót, vagy szervezzem én ezt meg, hogy 
a többi részét magánszemélyekkel mi kivisszük, ha nincs más megoldás? 
 
Csóti Zsombor: Kabinetvezető Urat kérdezem, hogy a Polgármester Kabinetnek erről az egész kérdéskörhöz mi 
a hozzáállása, és adott esetben még egy önkormányzati autót tudnak-e szállítás célra ehhez az ügyhöz biztosítani? 
 
Somlai János: Konkrétan az autóknak az ütemezésével nem vagyok tisztában, de én is azt feltételezem, hogy itt 
most bármilyen felkészülés mellett is egy napra egy autó, mint eszköz, nélkülözhető. Nem gondolom én sem, hogy 
ez megoldhatatlan feladat lenne, de még egyszer mondom, hogy nincs előttem az ütemezés vagy bármi, ezt azért 
még meg kell nézni. Ennél fontosabb a sofőr, amit itt az Irodavezető Úr mellettem említett. Az igazán fontos és 
minket aggasztó kérdés, ahogy az Irodavezető Úr mondta, hogy önkormányzati vagy polgármesteri hivatali 
alkalmazottal vagy megbízásos sofőrrel ezt nem lehet megcsinálni, nem küldhetjük őket háborús övezetbe, nyilván 
nem erre vannak szerződve. Természetesen, ha önkéntes munkában valamelyik vállalja, ahogy Irodavezető Úr 
mondta, akkor annak nyilván semmi akadálya, akkor azt ő szabadidejükben, mint önkéntesek csinálják, de akkor 
is felmerül például az, hogy az Önkormányzat köthetne-e rájuk biztosítást, illetve a válasz erre az, hogy nem. Nem 
tud az Önkormányzat felelősséget vállalni a személy miatt, a gépjárművét kockáztathatja. Annyit vállal, ha a 
gépjárműnek esik ott baja, akkor ezt a kockázatot bevállalja, ha az alkalmazottjának, azt nem. Mindezért 
szerencsésnek tartjuk, és üdvözöljük, ha ez egy külsős céggel van megoldva. 
 
Csóti Zsombor: Nincs közöttünk vita, egyébként szerintem önkéntessel, hivatalosan menetlevéllel egymást nem 
kizáró tényező, de szerintem is jobb volna hivatalos céggel kijuttatni az adományokat. Ha mégsem elég ennek az 
1 autónak a szállítási kapacitása, akkor szeretném kérdezni Jegyző Asszonyt vagy a Pénzügyi Irodavezető 
Asszonyt, hogy magánszemélynek, aki önkéntesként hajlandó adományt kiszállítani, bármilyen költségéhez 



7 
 

hivatalosan hozzá tudunk-e járni, tehát autópálya matrica, adott esetben üzemanyag térítésre, vagy bármilyen 
ilyesmi dologra van-e lehetőségünk, szándék és jogszabály szerint?  
 
Romhányi Ildikó: Meg tudjuk oldani, igen. 
 
Csóti Zsombor: Azt javasolnám, hogy a Képviselő Asszony az Irodavezető Asszonnyal egyeztessen, és pakoljuk 
meg azt az egy 3,5 tonnás külső cég által üzemeltetett autót, az a lehető leghamarabb, akkor már ezek szerint már 
csütörtökön induljon el. Képviselő Asszonynak mondom, hogy akkor viszont éljünk a lehetőséggel, és akkor, amikor 
megpakoltuk az autót, nézzük meg, hogy milyen mennyiségű adomány marad, és a maradékra összeszedjük az 
önkénteseket és a Pénzügyi Irodán vagy a Jegyző Asszonyon keresztül a kifizetést intézzük. Pontosítsuk, hogy 
milyen költséget? Tehát autópálya matricát és üzemanyagot is? 
 
Romhányi Ildikó: Igen, az autópálya matricát is tudjuk biztosítani, vagy állni az összeget, illetve a benzint is. Az 
nagyon-nagyon fontos, hogy számla ellenében. Azt majd megbeszéljük pontosan, hogy mi legyen a számlán. Az 
is önkormányzati számla, igazából ez az egy feltétele annak, hogy ezt ki tudjuk fizetni, téríteni tudjuk, hogy számla 
legyen róla.  
 
Csóti Zsombor: Biztosítást mindenképpen kell kötni a gépjárműre. Szerintem kérjenek mindenről számlát az 
önkéntesek, és a Hivatal majd eldönti, hogy mi abból az elszámolható, és mi nem. Tehát akkor összefoglalnám. 
Odáig jutottunk el, hogy külső szállító cég, a Kabinettől meg van erre a szándék, Jegyző Asszony segít, Pénzügyi 
Iroda segít, Gyurákovics képviselő asszony segít. A levelek elkészülnek, fordítódnak, stb. A terv szerint csütörtökön 
a szállító cég az első körrel el tud indulni, a maradékra képviselőtársaim felmérik, hogy mekkora kapacitásra van 
szükség, keresek rá önként jelentkező segítőket, akik mindenféle költségükről a Képviselő Asszony által Pénzügyi 
Irodától kapott hivatalos számlát begyűjtenek, és utána elszámolják ezekből azokat, amikre lehetőség van. Igényel 
ez szavazást, vagy ez tulajdonképpen most egy összefoglaló volt.  
 
Baloghné dr. Nagy Edit: Mindenképpen hasznos lenne, ha a Bizottság egy határozatot hozna erről. 
 
Csóti Zsombor: Akkor az lenne a határozati javaslatom: hogy: „Az Orosz Ukrán háború által okozott válság 
kezelésére létrehozott ideiglenes Bizottság javasolja, hogy az Önkormányzat külső szállító céggel szerződést kötve 
3,5 tonnát nem meghaladó mennyiségben az összegyűjtött adományokat a lehető leghamarabb igyekszik útba 
indítani Beregszász testvérvárosunk felé. Az el nem szállított mennyiségre a képviselők által megtalált segítők vagy 
vállalkozó állampolgárok költségeinek térítése mellett próbálunk lehetőséget keresni.” A lehető leghamarabb jó 
lenne a csütörtöki napon. Remélem, hogy a technikai dolgok, szerződéskötés, stb. le fog addig zajlódni. Így el tud 
indulni ez a történet. Kérem, szavazzunk erről a határozati javaslatról. 
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
IB 5/2022. (III.21.) 

Határozat 
Az Orosz Ukrán háború által okozott válság kezelésére létrehozott ideiglenes Bizottság javasolja, hogy az 
Önkormányzat külső szállító céggel szerződést kötve 3,5 tonnát nem meghaladó mennyiségben az összegyűjtött 
adományokat a lehető leghamarabb igyekszik útba indítani Beregszász testvérvárosunk felé. Az el nem szállított 
mennyiségre a képviselők által megtalált segítők, vagy vállalkozó állampolgárok költségeinek térítése mellett 
próbálunk lehetőséget keresni. 
Határidő: 2022. március 24. 
Felelős: Csóti Zsombor elnök 

(3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.) 
 
Csóti Zsombor: Tehát az van, hogy a 3,5 tonnás autót megpakoljuk, vélelmezhetően nem tudjuk teljesen teli, mert 
szelektálni kell a kivihető mennyiséget, és esetleg a sofőr azt mondja. Az autó elindul, utána látni fogjuk, hogy mi 
marad, és arra keresünk önkéntes segítőket. Az volna a legcélszerűbb, ha a pakolás után megmaradnak a dolgok, 
a képviselők tudják, hogy kinek kell számlát kérni. Mindenről kérjenek számlát, biztosítás, üzemanyag, autópálya 
matrica, és utána azt a következő héten, ha szerencsésen hazaértek, akkor elszámoljuk. Az autónak menetlevelet 
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kell írni, ha van szállítási felajánlás, és vállaljuk a költségeket, akkor szerintem ne bonyolítsuk ezt a kérdést. Aki 
segíteni akar, saját autójával segítsen, és annak a költségeit vállaljuk fel, a hivatali autó pedig maradjon itt benn 
hivatali célra. Tudomásul véve az abszolút jó indulatot, hivatali gépjármű, ha minden kötél szakad, akkor van, de 
sokkal bonyolultabb lesz kiírni egy hivatali kocsit magánhasználatra, mert bérbe kell venni, menetlevelet kell rá írni, 
stb.  
 
 
3./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatalon és intézményein belüli felelősségi körben elvégzett munkáról 
 szóbeli előterjesztés 
 Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 
Csóti Zsombor: Szeretném megkérdezni Kabinetvezető Urat, hogy Alpolgármester Asszonyról tud-e valamit? 
Miért nem sikerült neki eljönni az ülésre?  
 
Somlai János: Nem tudok semmit róla. 
 
Csóti Zsombor: Ha már sikerült az összes releváns Irodavezetőt és mindenkit idehívnunk ma reggelre, akkor a 
bennünk levő kérdésekre legalább a jegyzőkönyv miatt, ha lehetséges, akkor szeretnénk válaszokat kapni. Például 
Janitz Gergőre nézek itt velem szemben, hogy esetleg arról van-e információ vagy beszerezhető-e, hogy adott 
esetben üres lakáskapacitás menekült elhelyezésre hogyan áll a kerületben? Felújításra szorul-e? Ha igen, akkor 
annak mennyi költsége lehet? Tegnap este derült ki, hogy a menekült elhelyezést fővárosi szinten is elkezdte a 
katasztrófavédelem átszervezni? Egyáltalán hogyan tudunk ebben a kérdésben egy picit felkészülni? A Pénzügyi 
Irodától majd azt szeretném tudni, hogy nekünk van-e bármilyen dolgunk itt a felmerülő költségekkel kapcsolatban? 
Vagy ez polgármesteri és esetleg képviselő-testületi hatáskör-e az, ha itt a felmerülő dolgokra pénzt kell biztosítani? 
Utána szeretnék egy pár mondatot hallani arról, hogy rendészetileg hogyan állunk? Nem tudom, hogy 
képviselőtársaim milyen kérdéseket szeretnének itt az Irodavezetők felé feltenni?  
 
Janitz Gergő: A múltkori képviselő-testületi ülésen is elhangzott, hogy vannak az önkormányzatnak beköltözhető 
állapotú üres lakásai. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy ezekben a bár a berendezési tárgyak benne vannak, tehát 
a WC tartály, a mosogató és a kazán, de semmilyen más bútorzattal, szekrénnyel, székkel, ággyal nem 
rendelkeznek. Tehát amennyiben esetleg a jövőben van ilyen szándék, hogy üres önkormányzati lakásokba 
helyezzünk el rászorulókat, menekülteket, akkor azzal is kalkulálni kell, hogy nyilvánvalóan ezeket be kell bútorozni, 
be kell rendezni. Amit mindenképp meg szeretnék még jegyezni, hogy a lakások bérbeadását a lakásrendeletünk 
szabályozza, tehát szintén, amennyiben ilyen elképzelés van, akkor a bérbeadás jogcímeként ezt fel kell tüntetni, 
tehát jelenleg nincs arra jogi lehetőség, hogy menekülteket helyezzünk el, és bérleti jogviszony keretében 
önkormányzati lakást juttassunk nekik. Amit Elnök Úr kérdezett még, hogy a felújítás mennyi pénzt igényel, stb. Ez 
is döntés kérdése, hogy hány lakást szeretnénk ebbe a történetbe bevonni. Nyilván vannak olyan lakásaink, amiket 
most azt mondom, hogy gazdaságtalan felújítani, és időigényes, és nagyon sok millió forint, illetve vannak olyanok, 
amik egy tisztasági festéssel vagy egy konvektor cserével, egy nyílászáró cserével beköltözhető állapotba 
hozhatóak. Nyilván vannak az irodának erre vonatkozóan előzetes felmérései, de ha meg lesz egy olyan lakásszám 
igény, hogy mennyibe szeretnénk elhelyezni rászorulókat, akkor konkrét feladatokat költségekkel fogunk tudni 
mondani, hogy lehessen róla döntést hozni. 
 
Csóti Zsombor: Igazából csak abszolút tartalék tartalékának szántam a kérdést, tehát szerintem senkinek nem 
szándéka a ferencvárosi lakásokat felajánlani, de ha ne adja Úristen olyan mennyiségű menekült érkezik még 
hozzánk, hogy szükség van rá, ne akkor kezdjük el keresgélni a választ, erre vonatkozott a kérdés. Megkérdezem 
a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy költségekkel, bármivel nekünk vannak-e adminisztratív teendőnk? Van-e fedezet 
erre az egész menekült kérdéssel kapcsolatos költségekre? Képviselő-testületi döntést igényel-e? Polgármesteri 
hatáskörben elintézhető-e ez a történet?  
 
Romhányi Ildikó: Jelenleg a költségvetésben nincs erre fedezet, hiszen amikor készítettük a költségvetést és a 
Képviselő-testület elfogadta az eredeti 2022. évi költségvetést, akkor még ez a váratlan esemény nem került szóba. 
Ezáltal költségvetésileg sem tudtunk nyilván erre felkészülni. Most jelenleg az ilyen típusú költségek, amikről 
beszéltünk, a szállítási költségek még a „testvérvárosi” költségvetési sor költségvetésébe természetesen 
beleférnek. Tudomásom szerint holnap a képviselő-testületi ülésen, vagy csütörtökön lesz, a csütörtöki napon 
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ennek a Humanitárius Alapnak a rendelete vélhetően megalkotásra kerül, akkor a számlaszámot ki lehet hirdetni. 
Arra befizetés szempontjából nyilván várjuk majd és fogadjuk a befizetéseket, illetve a rendeletben meg lesz 
határozva annak a felhasználása. Bármilyen más önkormányzati pénz, ha most a „testvérvárosi kapcsolatok” 
költségvetési sorának az előirányzatát eléri, akkor természetesen plusz pénzt kell biztosítani a költségvetésben. 
Amennyiben nem csak kimondottan Beregszásszal kapcsolatos költségeket akarunk a későbbiekben, hiszen akiket 
mi is befogadunk menekülteket, nem feltétlenül Beregszászról érkeznek, vagy jelenleg még biztosan nem 
Beregszászról, a velük kapcsolatos költségeket azt gondolom, hogy előbb-utóbb erre az önkormányzati 
költségvetésben forrást biztosítani kell, hogyha a képviselők úgy döntenek, hogy erre további pénzeszközöket 
adunk, nyújtunk. Jelenleg az a terv, hogy májusban lesz költségvetés módosítás a zárszámadással egy időben, 
mert áprilisban nincs képviselő-testületi ülés.  
 
Csóti Zsombor: Ezért is lett volna jó, ha Alpolgármester Asszony megtisztel bennünket, mert egy csomó kérdést 
neki szántam volna. Megkérdezném Szilágyi Imre irodavezető urat, hogy merült-e már fel bármiféle Ferencvárost 
érintő rendkívüli segély, szociális kifizetés? A Fővárostól kaptunk-e erre valamilyen kérést?  
 
Szilágyi Imre: Segélyezés szempontjából még nem érkezett be hozzánk ukrán állampolgárságú ügyfélnek a 
segélykérelme. A szociális törvény alapján lehetőségünk nyílik arra, hogy tudjuk őket segélyezni. Az intézmények 
vonatkozásában pedig az egyik óvodába jelentkezett eddig egy ukrán gyermek, akit fel is vettek, és van egy Állam 
által létrehozott felület, ahol rögzíteni kell a felvételre került menekült gyermekeket, őt rögzítettük. Hozzám más 
nem futott be, hogy a Fővárostól bármit kaptunk volna, arról nincs tudomásom, engem személy szerint nem 
kerestek meg, és nem kaptam ilyen irányú megkeresést sehonnan. 
 
Csóti Zsombor: Nyilván nem az Ön dolga ez, csak kíváncsi voltam, hogy mennyi információ van az irodánál. 
Megkérdezzük Kabinetvezető Urat, hogy bármiféle ilyen jellegű információ hozzá eljutott-e? A Fővárosi 
kapcsolattartás működik-e? Milyen igények jönnek? Mennyire naprakészek a fővárosban történő eseményekkel 
kapcsolatban? Illetve, hogy an blokk a Hivatalnak, illetve az Önkormányzatnak van-e valamilyen olyan hirtelen 
feladata, ami a felkészülést segíti, hogyha ez a konfliktus nem zajlódik viszonylag gyorsan le? Még egy dolgot 
szeretnék Rácz Úrtól megkérdezni, hogy itt bármiféle probléma, veszély idegenrendészetileg felmerült-e? Van-e 
ezzel nekünk bármiféle tennivalónk?  
 
Somlai János: A Fővárossal valóban Alpolgármester Asszony tartja a kapcsolatot. Amennyire én tudom, ez 
gördülékenyen megy, tehát ez egy folyamatos kommunikáció, és ezen a vonalon minden rendben van. A költségek 
kapcsán még arra kitérnék tájékoztatásul, bár nem hiszem, hogy sok újat mondok, hogy költségeink jelenleg nem 
nagyon vannak, kieső bevételünk van a munkásszállóban, amit azért majd érdemes lesz valószínűleg pénzügyileg 
is megtekinteni, nézek itt a Pénzügyi Iroda vezetőjére. Ez ugyan kis tétel, de mivel folyamatosan van, az is fel tud 
aztán halmozódni idővel. Egyelőre menekülteket két helyszínen fogadunk a Ferencvárosban. Ez már jó ideje a 
teljes kapacitásunk, ami nem azt jelenti, hogy a Munkásszállónak a teljes kapacitását használjuk ki, mert ott is van 
még az eredeti Munkásszálló megépítésével kapcsolatos pályázat, de akkor ezt tudják, ez nem ismeretlen, tehát 
ott is meg kell tartani valamekkora, ennél egyébként jóval nagyobb mértékben kellene ezt az eredeti funkciónak 
megfelelően használni, de azt megkockáztatjuk, hogy ezt most elnézik nekünk. Nagyjából 70-80 fő közötti személy 
van a munkásszálláson, most már viszonylag kicsi a fluktuáció, egy-két szoba fluktuálódik. A menekültek különböző 
helyekről érkeznek és vegyes a társadalmi összetételük is. Azt látom, az a személyes benyomásom, hogy nagyon 
különböző problémák vannak náluk. Van közöttük valóban nem beregszászi, de Beregszászhoz nagyon közeli kis 
falvakból, Beregszász járásból érkező, bármilyen mércével nézve, kifejezetten szegény, sokgyerekes család. 
Nyilván nekik egészen más típusú segítségre van szükségük, mint a Dnyiproból vagy Kijev környékéről érkező, 
magyarul nem beszélő ukrán, mert a szegények viszont beszélnek magyarul, de viszonylag jómódú, de 
semmiképpen sem olyan nehéz anyagi helyzetű menekülteknek, akik viszont a családjukért aggódnak sokkal 
inkább, és teljesen más típusú segítségre van szükségük. Azt tudjuk még, hogy ott ők egyelőre elzárkóztak attól, 
nekem ez új hír, amit Irodavezető Úr mondott, hogy egy óvodai beiratkozás már történt, talán ő sem tudja, hogy ők 
a munkásszállóról vannak vagy sem. A munkásszállóan döntően asszonyok és gyerekek vannak, ők egyelőre 
elzárkóznak az óvodába járástól, beiskolázástól. Azért kell hangsúlyoznom ezt, hogy egyelőre, mert most tényleg 
a múlt héten érkezett több ukrajnai család, akikről azt feltételezem, hogy ők várnak, és abban bíznak, hogy 
viszonylag rövid időn belül hazatérhetnek, lezárul a háború. De, ha azt fogják tapasztalni, hogy ez nem így lesz, 
akkor ez nyilván változik. Azt is gondolom, hogy erre fel kell készülnünk még intézményesen is. Nyilván ezt a 
jogszabályok is fogják ezt befolyásolni. Úgy tudom, hogyha most valaki menekült státuszt kap, és egy iskoláskorú 
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gyerek, akkor 3 hónapig még nem kell iskolába járnia, de aztán meg már kell, mert ez a menekült státusz feltétele. 
Az látszik még, hogy jól vannak ellátva, komolyabb problémájuk inkább adminisztratív problémák, amikben mi 
hatóságilag nem tudunk segíteni, hiszen nem mi intézzük. Van egy fényképen egy néninek az igazolványáról, amit 
ők kapnak és az itt tartózkodásának a legelső alapja, melyen az áll, hogy 2022. február 26-a a kiállításának dátuma, 
és az érvényességének dátuma is 2022. február 26. Látszik, hogy a rendszerben még jelentős hibák vannak. 
Leginkábban ebben szorulnak most még segítségre. Nyilván, hogyha elmennek a megfelelő hivatalokba, akkor ott 
egész napokat állhatnak sorba, és akkor sem biztos, hogy sorra kerülnek. Ebben megpróbálunk nekik segítséget 
nyújtani, ez nehézkesebb. Egészségügyi ellátásuk van, a FESZ nyújt segítséget. Ott is látok egy-két apróbb 
akadást, elsősorban a gyerekorvost nehéz odavinni, de ezek valójában mind megoldható és lemenedzselhető 
nehézségek. Az ellátásukat, étkezésüket a Főváros biztosítja, ez napi háromszori étkezést jelent. Van egy ettől 
független projekt, most ezt nem tudom, hogy abba belevágjak-e, ami, ha jól tudom napirend lesz a következő 
rendkívüli ülésen.  
 
Csóti Zsombor: Vágjunk bele nyugodtam. 
 
Somlai János: A Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület, amivel nekünk már sok éve van együttműködésünk, tehát 
az önkormányzat támogatja őket, keresett meg minket, hogy szeretne 20-25 ukrajnai kosárlabdás gyereket és az 
edzőiket Magyarországra hozni. Nem úgy menekültként, hogy idejönnek, és aztán ki tudja, hogy mikor jutnak haza, 
amikor béke lesz, hanem valójában csak ki akarják őket szakítani a borzalomból. 1-2 hétre szeretnék, ha őket itt 
Magyarországon vendégül látnánk. Nyilván ez félig egy edzőtábor és az aktív sportoláson keresztüli terápia a 
traumatizált gyerekeknek, félig pedig egy baráti vendéglátás. Sportolnak, de közben egyéb gyermekprogramokat 
is szervez nekik az egyesület. A szállásra, ellátásra és szállításra kérnek támogatást, és mi javasoltunk is erre 1,2 
millió forintos támogatást, ami a teljes programnak a közel 50 százalékát tudná fedezni.  
 
Csóti Zsombor: Szerintem minden ilyen pozitív ötletet támogatni fogunk, és örömmel fogunk fogadni. Tudom, 
hogy nem Önnek kellene feltennem azt a kérdést, de jobb híján ezt teszem. Ilyenek merültek fel bennem, hogy szó 
volt arról, hogy zöld számot újraindítunk itt az önkormányzatnál. Ebben történt-e valami? Tervezi-e a hivatal az 
adományok gyűjtésének a folytatását? Ha igen, akkor milyen formában? Nem tudom, hogy az Ukrán 
Önkormányzattal a nyelvi nehézségek leküzdése érdekében sikerült-e felvenni a kapcsolatot? 
 
Somlai János: Zöld szám egyelőre nincsen, őszintén szólva, annyira nem is látjuk a funkcióját. Nem annyira 
életszerű az, hogy megérkezik egy háborús menekült Ukrajnából és speciálisan a IX. kerület zöld számát hívná 
segítségül. Nem biztos, hogy ezért érdemes, annak ellenére, hogy tényleg szeretnénk segítő kezet nyújtani 
mindenkinek, akinek tudunk, meg akinek van hova. Adományszámlát szintén a rendkívüli képviselő-testületi ülés 
tudja rendezni, mármint ennek a jogi kereteit, és mi azt szeretnénk használni. Azt kell mondanom, hogy majd 
meglátjuk, biztosan most nagyon sokan adnak nagyon sokféle irányba adományt, és ha jobban látjuk, hogy ott 
milyen forgalom van, akkor tudunk például ilyen jellegű támogatásokról, mint most ez a kosárlabda egyesület még 
intenzívebben gondolkodni. Az Ukrán Önkormányzattal a bizottsági Elnök Úrnak köszönhetően találkoztam, és 
azóta is volt többször, hogy beszéltünk. Magán a munkásszállón megoldott a tolmácsolás, ott szerencsére van egy 
állandó kétnyelvű ember, az egyik menekült, de aki kezdetektől fogva ott van és mindenben segít tolmácsolni. Volt 
már olyan helyzet, amikor mi kértük, szeretnénk nekik egy nyomtatott tájékoztató anyagot készíteni, csak annak is 
akkor van értelme, ha ott érdemi fluktuáció van, ha új emberek érkeznek. Ehhez a fordításhoz már kértük az Ukrán 
Önkormányzat segítségét.  
 
Csóti Zsombor: Én a zöld számnak a funkcióját inkább abban látnám, hogyha a ferencvárosiak akarnak valamiben 
segíteni, akár szállítás, adományozás, stb., akkor betelefonálnának az önkormányzat központi számára, és akkor 
itt előbb-utóbb kapcsolják valakihez, aki tud neki segíteni.  
 
Gyurákovics Andrea: A Kabinetvezető Úr tájékoztatásánál merült fel bennem egy kérdés, hogy esetleg olyanra 
van-e, vagy volt-e igény, és itt nézek a Hivatalra is, hogy valaki munkalehetőséget szeretne, vagy mi tudunk neki 
munkalehetőséget biztosítani. Tudom, hogy ez egy bonyolult kérdés, hiszen a státuszuk nem ugyanaz, mint egy 
állampolgárnak, csak a kérdés az, hogy esetleg ilyenben tudunk-e esetleg gondolkodni, vagy tudunk-e segíteni? A 
másik kérdésem az, hogy a hellyel kapcsolatosan még elég korlátozottak a lehetőségeink a Munkásszálló és a 
Fehér holló utcával kapcsolatosan. Bennem felmerült, felírtam a balatonszéplaki üdülőt, hogy gondolkodtak-e 
abban, hogy a balatonszéplaki üdülőt, mint helyszínt, a későbbiekben esetleg, mint szálláshelyet be tudjuk-e vonni 
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ebbe a körforgásba? Tudom, hogy messze van, és tudom, hogy az egy más történet, azért kérdezem, hogy abban 
volt-e már valamilyen előrelépés? Azért nézek Rácz Úrra, hogy a katasztrófavédelem részéről van-e esetleg olyan 
segítség, hiszen napról-napra erősödik a menekülthullám, ahogy én látom a hírekből, tud-e segíteni abban a 
katasztrófavédelem nekünk például, hogy tábori ágyak vagy bármilyen segítségnyújtásnál mi ezt igénybe tudjuk-e 
venni? Gondolom, hogy ebben tudnak nekünk segíteni. Gondolok itt arra, hogy amikor a Ráday kollégium 
sajnálatosan leégett, akkor is Önök segítettek, hogy itt a Tanácsterem 2 órán belül be volt rendezve szálláshelynek, 
tehát ez pillanatok alatt megtörténhetett. Valószínűsítem, hogy ebben most is ilyen gyors segítséget tudunk kapni. 
Adott esetben, ha ezt a segítséget Balatonszéplakra kell koncentrálni, ott erre kell-e, vagy az ott berendezett? 
Ebben szeretnék még egy kicsit tisztábban látni.  
 
Somlai János: Balatonszéplak és munkakeresés ügyben is tudok válaszolni. Kezdem az utóbbival, a 
munkakereséssel. Kezdetektől fogva szerettük volna biztosítani a menekülteknek a munkalehetőséget vagy a 
munkalehetőség megtalálását, már csak azért is, mert nekünk is vannak hiányzó munkaerőink. Többek között erre 
gondolva is azért kezdtem bele az előbb a nálunk lévő menekültek hátterének vagy szociológiájának az 
ismertetésébe. Az a probléma, hogy a múlt héten az ukrán területről, már kifejezetten a háborús övezetekből 
érkezetteknél tapasztaltuk, vagy regisztráltuk először azt, hogy tényleg szeretnének dolgozni. Tehát nyilván 
kevesebb gyermekkel, nem feltétlenül sok gyerekkel érkeznek, vagy egy-két nagyobb gyerekkel asszonyok. 
Tipikusan ez van. Ott viszont a nyelvtudás hiánya a nehézség, tehát megpróbálunk ebben segíteni. Először 
felmerült, hogy az óvodáinkban, bölcsődéinkben tudnánk alkalmazni munkaerőt, ott, akik először érkeztek a nagyon 
szegény, magyarlakta vidékekről, ott túl sok gyereket hoztak ők maguk ahhoz, hogy érdemben dolgozni tudjanak. 
Tehát úgy tűnt, hogy ők ezt még nem szeretnék. Akik meg utóbb érkeztek, azok pedig nem tudnak magyarul. Ott 
például nehezen tudnánk elhelyezni őket. De lehet, hogy máshol igen, de ez folyamatban van. Ezzel csak azt 
szeretném mondani, hogy ezt külön megnehezíti az, hogy mindegyik úgy van itt, hogy azt reméli, hogy nemsokára 
hazamehet. Balatonszéplak szóba került, sőt először gondoltunk erre. Egyelőre az van, hogy nem téliesített és 
nem téliesíthető. De egyébként az berendezett, amint az időjárás megengedi, szerintem az használható lesz. 
 
Rácz László: Gyurákovics képviselő asszonynak szeretnék válaszolni a kérdésére. Az önkormányzat rendelkezik 
úgynevezett veszélyhelyzeti készlettel, amit beszereztünk. Ez egy polgári védelmi készlet, amit tudunk használni 
természetesen, ha Ferencvárosban kívánjuk a menekülteket elszállásolni. A készlet olyanokból áll, hogy például 
30 darab összecsukható, nagy teherbírású, katonai tábori ágy, különböző főzőedények, melegítő edények. Tehát 
igen, van ilyen készletünk, azt tudjuk használni adott esetben. Ferencváros közbiztonságával kapcsolatban, ami a 
menekültekkel kapcsolatos arról tudom Önöket tájékoztatni, hogy itt Ferencvárosban felém, hozzám nem érkezett 
ezzel kapcsolatosan semmilyen probléma, nem jelezték a hatóságok, sem a rendőrség, sem a katasztrófavédelem, 
hogy valamilyen közbiztonsági problémát észleltek volna itt a kerületben. 
 
dr. Pap Ágnes: A balatonszéplaki üdülővel kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogy egy szabályzatunk 
és egy rendeletünk is kapcsolódik az üdülő üzemeltetéséhez, többek között az időseket a turnus szezon előtt és 
turnus szezon után nyaraltatjuk. A tavalyi évben megkezdődött a beteg gyerekek nyaraltatása is. Ezek a 
legérzékenyebb területek, mert az, hogy a Hivatal dolgozói nem nyaralnak idén az üdülőben, az lenne talán a 
legkevesebb része, de itt a beteg gyerekek szülei is számítanak már erre, és a FESZGYI megszokott, idős emberei 
is.  
 
Csóti Zsombor: Nyilván mindenki azt kívánja, hogy erre a kapacitásra ne legyen szükség. 
 
Somlai János: Azt mindenképpen tudjuk vállalni, hogy megnézzük annak a lehetőségét, hogy ezek a 
programoknak, tehát az idős embereknek és a beteg gyermekeknek mennyire volt sikeres a nyaraltatása, mert úgy 
tudom, hogy ez országosan is egyedülálló dolog. Hogy ezeket úgy ütemezzük, hogy megnézzük annak a 
lehetőségét, hogy esetleg ez előrehozhatóak-e, ahogy megnyílik a balatonszéplaki üdülő, és akkor ezzel 
megteremtjük a lehetőségét, amit nem szeretnénk, de tartunk tőle, hogy egyre növekvő számú menekült fog 
érkezni, és elhúzódik a válság, hogy ott Balatonszéplakon kapacitás szabaduljon fel a továbbiakban. 
 
Gyurákovics Andrea: Nem azért kérdeztem, hogy bárkit is kitúrjunk onnan, abból az üdülőből, csak egyszerűen 
a lehetőségeket próbáljuk, mivel most van az jelen, aki tud a mi kérdéseinkre válaszolni. Mert az, hogyha mi 
képviselőként „kitalálunk” valamit, az nem biztos, hogy jogilag, rendeletek, egyebek miatt működik. Tehát azért 
próbáljuk ezeket most mi megkérdezni, nem más okból kifolyólag. Azért is kérdeztem Rácz urat arról, hogy mi a 
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csomag, ami a rendelkezésünkre áll, hiszen az Elnök úr az elején az üres lakásokat kérdezte, és hogyha arról van 
szó, hogy vannak olyan lakások, amik egyébként jelen állapotukban adott esetben beköltözhetőek, akkor például 
van arra felszerelés, hogy gyorsan be tudjuk azokat rendezni. Csak 2-3 lakásról beszélek gyorsan, amit be tudunk 
vonni ebbe a körbe. Ezért kérdeztem, de ez így megnyugtató, hogy egyébként ezt meg tudjuk oldani rövid időn 
belül. Még egyszer visszatérve, nem szeretném, ha az jönne le, hogy itt a balatonszéplaki üdülőből mi itt bárkit is 
kiszorítanánk, ez működjön úgy, ahogy eddig, csak, mint opciót kérdeztem, hogy van-e rá lehetőség. De akkor 
ezek szerint maradunk itt a kerületünkben és próbáljuk itt helyben megoldani a segítségnyújtást.  
 
Baloghné dr. Nagy Edit: Csak kiegészítem Kabinetvezető Urat, mert nekem pénteki információm van, mert 
hetente kétszer, hétfőn és csütörtökön kell jelentést adni a kerületi intézményekben elszállásolt menekültekről vagy 
menedéket kérőkről. 53 fő volt a Munkásszállón, és kb. 16 fő a Fehér Holló utcában, a Gyermekek Átmeneti 
Otthonában, de azt mondta Czakó Krisztina, hogy a kisgyerekekkel együtt kb. 20 fő, és az ő részükre napi 
háromszori étkezést a Fővárosból szállítanak. Bizonyára a Bizottság is látta ezt a március 12-én megjelent 
Kormányrendeletet, aminek alapján azt reméljük, hogy menekültenként vagy menedéket kérőként 4000,- Ft-tal 
hozzájárul a Kormány is. Illetőleg ennek kapcsán Czakó Krisztina már a múlt héten elkezdte, mert az ott elszállásolt 
menekültek, pontosan azért, amit Kabinetvezető Úr is mondott, nem tudják, hogy továbbmennek-e vagy haza 
tudnak-e menni esetleg, ebben az utóbbiban reménykednek nagyon. Ezért hivatalosan nem is indultak el ezek az 
eljárások. Czakó Krisztina most ezt kéri tőlük, és még pénteken este azt mondta, hogy kb. a fele kezdte elintézni 
ezeket a hivatalos dokumentumokat, amelyek alapján erre a napi költséghányadra majd igényt tarthat az 
Önkormányzat. Ezt egyébként majd minden hónap 3. munkanapján kell lejelentenünk, és annak alapján jutunk 
hozzá. Tehát ezért mondta Kabinetvezető Úr, hogy egyelőre ezen a szinten, tehát az általunk elszállásoltak 
szintjén, nagyobb költségünk nem merült fel. De ez nyilván nem jelent még biztosat.  
 
Csóti Zsombor: Ha lehetne, akkor majd ebből a szállásjelentésből, amit az előbb említett Jegyző Asszony, 
kérném, hogy a Bizottság részére is küldjenek egy példányt.  
 
Gyurákovics Andrea: Bocsánat, csak közben még gondolkoztam itt a lehetőségeken. Eszembe jutott, hogy van 
még két helyünk a Kincsesbánya és a Balatonlelle. Ezekkel mi a helyzet? Ezeket adott esetben be tudjuk-e vonni 
a körbe? Tudom, hogy Balatonlelle nem téli, hanem nyári tábor, ezzel tisztában vagyok, de nagyon úgy tűnik a 
helyzet, hogy ez itt rövid időn belül nem oldódik meg. Lehet, hogy érdemes elgondolkozni, Kabinetvezető Úrra 
nézek, hogy ezen a két helyen mennyire gondolkoztak? Kincsesbánya milyen helyzetben van most? Abban tudunk-
e segíteni, hogy adott esetben oda elszállásolunk embereket, mint például a most érkezett sportolókat, a 
későbbiekben, egy ilyen turnusos segítségnyújtás keretében.  
 
Somlai János: Bevallom, hogy Balatonlelle ügyben nem vagyok képben, nem tudom, hogy ott mi a helyzet. 
Kincsesbánya felmerült, annyira felmerült, hogy a kosárlabdások kapcsán teljesen egészen konkrétan felmerült, 
hogy esetleg odamennek, és ez még el sincs vetve. Az még benne van a pakliban, hogy ők Kincsesbányán lesznek 
és Székesfehérvárra járhatnának kosárlabdázni. A Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület, szeretnék egyértelműen, 
ha inkább Budapesten helyeznénk el őket, de nem zárkóztak el a kincsesbányai megoldástól. Kincsesbányára is 
már be van ütemezve számos iskolai csapat az erdei iskolákba. Nyilván őket sem szeretnénk kitúrni. Itt is mindig 
meg kell nézni, hogy mik azok a rések, ez ettől nehéz. 
 
Csóti Zsombor: Nem tudom, hogy ilyenkor van-e arra lehetőség, hogy fizessünk nekik szállást valahol? 
 
Somlai János: Ez az 1 millió 300 ezer forintos támogatás, amiről az előterjesztés szól, amiről fognak tárgyalni a 
rendkívüli képviselő-testületi ülésen benne van. Nyilván az van a valóságban, hogy különböző sorokról például ez 
a kosárlabda tábor vagy edző tábor a sport sorról megy, most a rendkívüli helyzetre való tekintettel. A szállásra 
megy. 
 
Csóti Zsombor: Ha kifizetjük a szállást, akkor nyilván nem kell Kincsesbányára menniük. Maradjunk abban, hogy 
folyamatban van ez a történet. Szerintem ne bonyolódjunk ebbe jobban bele. 
 
Gyurákovics Andrea: A Jegyző Asszonytól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy e hét csütörtök lenne a rendkívüli 
képviselő-testületi ülésnek a napja. Ez az információ eddig nem állt rendelkezésünkre. Mi itt a bizottsági ülésen 
elkezdtük csütörtöki napra a kiszállítást szervezni. Akkor ezt most át kell gondolni, valószínűleg a bizottsági ülés 
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után le kell ülni, hogy mi rendkívüli képviselő-testületi ülés időpontja, mert ha csütörtök, akkor mi képviselők nem 
biztos, hogy részt tudunk venni az ülésen. 
 
Baloghné dr. Nagy Edit: Ha a csütörtöki nap számításon kívül esik, akkor valószínűleg a pénteki napon lenne a 
rendkívüli ülés. 
 
Csóti Zsombor: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a megjelenést, aki eljött, és segítette a munkánkat. Az 
ülést 10.51 órakor bezárom. 
 
A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott. 
 

K.m.f. 
 
 

 
      Jancsó Andrea        Csóti Zsombor 
       bizottsági tag                 elnök  
 
 
 
    Benkő Irén Erzsébet         
     jegyzőkönyvvezető 


