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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. május 2-án 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: dr. Pap Ágnes irodavezető, Rácz László katasztrófavédelmi referens, Nehéz Jenő informatikus, 
Benkő Irén Erzsébet jegyzőkönyvvezető.  
 
Meghívottak: Czakóné Dobó Krisztina - a FIÜK intézményvezetője, Bodonyiné Molnár Margit – a FESZGYI 
igazgatója, Vinczéné Árvai Klára – a FESZGYI igazgató helyettese, szakmai vezetője.  
 
 
Csóti Zsombor: Jó reggelt kívánok! Megállapítom, hogy a Bizottság 2 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? Arra tennék javaslatot tekintettel arra, hogy Czakóné 
Dobó Krisztinának 9.00 órakor egy másik értekezleten kell megjelennie, ezért kezdjünk a kiküldött meghívón 
szereplő 2. számú „Beszámoló a FIÜK (Ferencvárosi Munkásszálló tekintetében) segítői és szakmai 
tevékenységéről a Ferencvárosba érkezett menekültek részére” című napirendi ponttal. Hátha megérkezik a 
Pénzügyi Iroda vezetője is. Kérem, ezzel a módosítással szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a napirenddel kapcsolatban a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
IB 6/2022. (V.2.) 

Határozat 
Napirend:  
 
1./ Beszámoló a FIÜK (Ferencvárosi Munkásszálló tekintetében) segítői és szakmai tevékenységéről a 
Ferencvárosba érkezett menekültek részére 
Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Csóti Zsombor elnök 
 
2./ Beszámoló a FESZGYI segítői és szakmai tevékenységéről a Ferencvárosba érkezett menekültek részére 
Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Csóti Zsombor elnök 
 
3./ Beszámoló az önkormányzat adomány számlájáról 
Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Csóti Zsombor elnök 
 
4./ Adománykiszállítás megszervezése Beregszász testvérváros számára 
Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Csóti Zsombor elnök 

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



2 
 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Beszámoló a FIÜK (Ferencvárosi Munkásszálló tekintetében) segítői és szakmai tevékenységéről a 
Ferencvárosba érkezett menekültek részére 
Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Csóti Zsombor elnök 
 
Csóti Zsombor: Megkérem Czakóné Dobó Krisztinát, hogy számoljon be röviden arról, hogy az adott területen 
éppen hol tartunk a válság kezelésével kapcsolatban.  
 
Czakóné Dobó Krisztina: Elnézést kérek, ha néha köhögök még egy kicsit, de az elmúlt két hétben Covid-os 
voltam, de már negatív vagyok, úgyhogy minden rendben van, csak még ilyen maradványok vannak. A 
munkásszállón az elmúlt időszakban az volt jellemző, hogy azok a menekültek, akik az elején beköltöztek hozzánk, 
végig ott voltak. Kb. 43 fővel mozogtunk az elmúlt időszakban. A múlt héten, illetve a héten, a mai napon is történtek 
változások. Szépen lassan költöznek ki, de azért, mert fogják magukat, és mennek vissza Ukrajnába, tehát 
összeszedik a gyerekeket és mennek visszafelé. Most jelenleg 34 fő van a munkásszállón, 7 fő van, aki tegnap 
költözött be a munkásszállóra, őket az evangélikus diakóniától küldték hozzánk a VIII. kerületi intézményen 
keresztül értek el minket, ami olyan, mint nálunk a FESZGYI, nem tudom, hogy ott hogyan hívják. Nekik még 
egyelőre semmilyen papírjuk nincs, most próbáljuk velük ugyanazokat a köröket megfutni, mint azokkal, akik már 
régebb óta ott vannak nálunk. Lehet, hogy majd velük kapcsolatban lesz szükségünk ismételten ruhákra, 
eszközökre, mert semmijük nincs, őket ténylegesen az utcáról szedték össze, tehát ők semmilyen szervezeten 
keresztül nem érkeztek, hanem konkrétan kint kéregettek az utcán, úgy szedték őket össze valahol. Jelen 
pillanatban a 34 főből 7 férfi van, 10 nő, és 17 kiskorú a 8 hónapostól a 16 évesig bezárólag, a többsége inkább 
pici, tehát 8, 9, 10 évesek, akiknek gyűjtöttünk játékokat az óvodákból, Andreáék is hoztak játékokat és mindenféle 
felszerelést. Azt gondolom, hogy ők ott jól el vannak, egyébként jól érzik magukat nálunk, mindent, amire szükségük 
van, igyekszünk biztosítani. Az egészségügyi ellátásban Jelinek doktor szokott nekünk segíteni, ha bármi 
problémánk van, őt tudjuk hívni, és akkor kijön és megvizsgálja őket, gyógyszert ír fel nekik, tehát ez a része is 
biztosítva van. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban a lehetőségeinkhez mérten mindent megadunk nekik, amire 
szükségük van. Nem tudom, hogy esetleg kérdésük van-e még ezzel kapcsolatban? 
 
Csóti Zsombor: Köszönöm szépen, először is teljes gyógyulást szeretnék kívánni Intézményvezető Asszonynak. 
Csak az étkezési ellátásra kérdeznék rá. Ugye azt jól értettük, hogy tulajdonképpen ez a rendszer összeállt, és 
folyamatosan, gördülékenyen működik, ha arról van szó, és amíg más jellegű döntés nem születik, akkor ezt a 43 
férőhelyet ott Önök tudják biztosítani?  
 
Czakóné Dobó Krisztina: Az ellátásról, az étkezésről annyit, hogy a Fővárostól rendeljük, a Főváros szállítja 
nekünk a főtt étkezést, reggelit, ebédet és vacsorát. Rugalmasak, ha a mai nap szólunk nekik, a következő naptól 
tudják biztosítani nekünk az étkezést. A 43 fővel most az a helyzet, hogy beszéltem a Fővárosban az ottani 
kapcsolattartóval, és mondta, hogy egyelőre most nincs olyan akut helyzet, akiket nagyon el kellene helyezni, 
inkább azokat, akik Budapesten vannak, megpróbálják elhelyezni, azoknak egy vidéki, hosszabb távú helyet 
keresni. Másrészt nálunk vannak fizetős vendégek, és most, hogy úgymond vége van a Covid-nak, megint 
elkezdték keresni a szálláshelyeket, nyilván fenntartunk egy-két üres szobát mindig, ha vannak olyan menekültek, 
akiket ad-hoc azonnal be kell fogadni, akkor legyen szállásunk, viszont most már a fizetős vendégeket is fogadjuk 
a munkásszállón. 
 
Jancsó Andrea: Hozzánk olyan észrevétel jutott el a Képviselő-testületbe, hogy önkéntesek, akik a konyhákban 
dolgoznak, és találkoznak menekült hölgyekkel és gyermekekkel, panaszkodnak arra, és ez már korábban is 
probléma volt, hogy nem eszik meg a gyerekek azt az ételt, amit a Főváros szállít, és ők nagyon szeretnének ők 
főzni ott helyben, de ez nincs nekik megengedve. Ennek mi az oka? Ki tudjuk-e ezt küszöbölni valahogy 
másképpen?  
 
Czakóné Dobó Krisztina: Igen, ez valóban így van. Az oka annak, hogy nem engedjük őket főzni, az, hogy elég 
szép számmal vannak most már fizetős lakóink ott. Ők is használják a konyhát, és nem főzésre, hanem inkább 
melegítésre, mert az a konyha olyan nagy főzésre nem alkalmas, tekintve, hogy sem elszívó, sem utcára nyíló 
nyílászárója nincs, ez egy ilyen belső konyha, ami tényleg igazából csak melegítésre használható. Az, hogy nem 
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eszik meg a gyerekek az ételt, nem tudom, hogy ez így van-e. Annyit tudok, hogy a gondnokunknak napi szinten 
ott kell lennie az ételosztásnál, mert olyan szinten szeretnék „összeszedni” az összes ételt a családok maguknak, 
hogy a másiknak nem is hagynának, ha nem lennének „főre” szétosztva. Mi nem tapasztaltunk ilyet, hallani 
hallottam mástól is, hogy panaszkodtak arra, hogy a gyerekek nem eszik meg. Szeretném hozzátenni, hogy kétszer 
vitt nekik a KFC komplett vacsorát, és annak is a felét nem ették meg, mert nem ismerik. Próbáltunk a gyerekeknek 
kedvezni azzal, hogy olyan ételt kapjanak, ami nekik jobban megfelelő.  
 
A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott. 
 
 
2./ Beszámoló a FESZGYI segítői és szakmai tevékenységéről a Ferencvárosba érkezett menekültek részére 
Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Csóti Zsombor elnök 
 
 
Gyurákovics Andrea, a Bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
Bodonyiné Molnár Margit: Mi is március elejétől kapcsolódtunk be a gyerekek átmeneti otthonán keresztül a 
menekültek ellátásába, méghozzá úgy, hogy az egyik csoportunkat összevontuk egy csoportszobába, a 
bölcsődéseket és a nagyobb gyerkőcöket, és az „anyás szobát” tudtuk biztosítani a számukra. Március hóban 12 
családnak, 72 főnek adtunk helyet. Többségében 1-2 napot, maximum 1 hetet töltöttek ott. Abban az időszakban 
az volt a jellemző, hogy továbbmentek, tényleg csak egy ilyen átmeneti pihenésre, tisztálkodásra használták. 
Azonkívül március vége felé 2-3 család volt, aki több napot is ott töltött. Volt, aki 23 napot, volt, aki csak 10 napot, 
de mindegyiküknek sikerült elhelyezkednie. Jelen pillanatban egyetlenegy ukrán család van elhelyezve a 
FESZGYI-ben, méghozzá egy anya két gyermekkel, aki szeretne Angliába továbbmenni. Már másodszor adták be 
a vízumkérelmüket. Az első alkalommal teljesen eltűntek az anyagai, most a második alkalommal, mire az 
Angliában élő rokonok beadták ismételten a kérelmet, a két gyermek megkapta a vízumkérelemre az engedélyt, 
az anya nem. De a Fővárossal kapcsolatban vagyunk napi szinten, és majd ma is hívom őket, hogy mit sikerült 
elintézni, hogy hol tűnt el az anyának a vízumkérelme. Ők ukrán anyanyelvűek, abszolút nem beszélnek magyarul, 
de nagyon együttműködőek és nagyon-nagyon tisztelettudóak, és nagyon hálásak. Jelen pillanatban, ha nagyon 
muszáj, tudunk fogadni, de nem igazán, mert ha minden igaz, akkor a mai napon költözik be 4 kamasz a gyerekek 
átmeneti otthonába, úgyhogy ismételten ketté kell választanunk a csoportot, vissza kell állnia az eredeti funkciójára 
a gyerekek átmeneti otthonának. Viszont amit még tudni kell, hogy a H52 munkatársai a KONKÁV Egyesülettel 
közösen hetente kétszer, van, amikor háromszor is kijárnak a munkásszállóra, foglalkozásokat tartanak a 
gyerekeknek. A beszámolójuk alapján első körben az jött le, hogy nem járnak iskolába, nem járnak óvodába. Annak 
a felmérése megtörtént a múlthéten, hogy ki iskoláskorú és melyik iskolába mehetnek, majd utána hétvégén a 
családok fele elköltözött. Volt, aki visszaköltözött Ukrajnába, volt, aki a férjéhez költözött el Érdre, mert ő ott 
dolgozik, és ott van. Az itt maradt családok közül jelen pillanatban folyik az egyeztetés az óvodával, iskolával, hogy 
melyik iskolához tudnak tartozni. Van 3 anyuka, aki szívesen dolgozna. A Fővárostól kaptunk ígéretet, hogy 
pontosan ott abban a konyhában, ahonnan az ebédjüket szállítják, tudnák őket kézilányként alkalmazni. Amikor a 
gyerekek felügyelete megoldódik, nagy valószínűséggel ők is munkába tudnak állni. Ők tartósan itt szeretnének 
maradni. A szociális munkatársaink ugyanúgy felvették a kapcsolatot a Gyáli úti hajléktalanszállón elhelyezett 
menekültekkel, kétszer már voltak kint, és a héten fog megtörténni ismételten a felmérés, hogy hány óvodáskorú 
gyermek van. Annyi jelzés jött még vissza hozzám, hogy azok a gyerekek, akik itt nem járnak iskolába, óvodába, 
sajnos Ukrajnában sem jártak óvodába, iskolába, és ez érzékelhető volt a foglalkozások révén, akár a képességük, 
akár a készségük felmérésénél. Egyetlenegy olyan család vagy ukrán anyuka volt, akik jelezte a kollégáknak, hogy 
szeretnének tanulni magyarul. Mondtam nekik, hogy ezt a kérdést itt felteszem. Esetlegesen, ha valamit tud a 
Bizottság arról, hogy hol lehetne ezt elindítani, akkor várom majd az ötletet vagy a javaslatot. 
 
Csóti Zsombor: Köszönöm Intézményvezető Asszonynak a beszámolóját és a munkájukat. A magyar tanulás 
vonatkozásában nekem az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat jut első körben az eszembe, és velük felvesszük 
majd a kapcsolatot. Kérdezem, hogy van-e bármilyen kérdés, észrevétel? Nincs. 
 
A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott. 
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3./ Beszámoló az önkormányzat adomány számlájáról 
Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Csóti Zsombor elnök 
 
 
Csóti Zsombor: Azt szeretném kérdezni, hogy a Jegyzői Kabinet és a Pénzügyi Iroda részéről nincs itt senki? 
Nincs. A Szervezési Csoporttól azt szeretném kérni, hogy legyenek kedvesek jelezni ennek a két területnek, hogy 
nem viccből szoktuk meghívni őket. Szerettünk volna ezekben a történetekben haladni, de így, hogy nem fogunk 
tudni választ kapni se arra, hogyan áll a testvérvárosoknak nyitott számla, se abban az ügyben hivatalosan, hogy 
a következő segélyszállítmányt mikor tudjuk elindítani. 
 
Czakóné Dobó Krisztina: Nem konkrétan a Pénzügyi Iroda helyett szeretnék hozzászólni, hanem amit tudok 
pénzügyi jellegű dolgot, szeretném Önökkel megosztani. Február végére, illetve március hónapra 7.428.000,- Ft 
támogatást tudtunk lekérni az Államtól, mert 1 főre ellátottanként 4.000,- Ft-ot fizetnek naponta. Április hónapra 
most fog április 4-ig bemenni ez az igény, ez 5.632.000,- Ft. Erről tudni kell azt, hogy nekünk a Fővárossal az 
étkezést majd el kell számolni, amit még nem tudunk pontosan, hogyan fog megtörténni. Tehát ebből az összegből 
nem tudom, hogy konkrétan mennyi fog itt maradni, erről nincsenek információim.  
 
Csóti Zsombor: Nyilván erről a kérdésről, ha lesz konkrétum, akkor úgyis döntenünk kell, hogyan fogjuk 
esetlegesen kipótolni a felmerülő költségeket. 
 
Gyurákovics Andrea: Igen, jó lett volna, ha itt vannak a Pénzügyi Irodától, illetve a Jegyzői Kabinettől, mert 
valóban fontos lenne az, hogy ami még van adomány, annak a kijuttatásában megint olyan falakba ütközünk-e mint 
a múltkor? És ez nem az önkormányzati dolgozók hibája, hanem sajnos a városvezetés részéről van egy ilyen 
negatív hozzáállás a mi munkánkhoz, illetve a Bizottság munkájához, ami elég álságos. Eléggé képmutatónak 
tartom a hétvégi bizonyos Facebook posztok után, de ez nem ennek a Bizottságnak a feladata. Lesz nekünk 
képviselő-testületi ülésünk, illetve a jövő héten bizottsági ülések, ahol talán majd ezekre a kérdésekre valamilyen 
formában választ kapunk. Jó lett volna ezt megtudni. Jó lett volna azt is megtudni valóban, hogy ebből az alapból, 
az adománygyűjtő vonal számláján mennyi pénz van. Arról költött-e valaki valamit valamilyen formában? Ezt nem 
tudjuk, de jó lett volna tudni. A kérdésem az lenne, hogy Czakóné Dobó Krisztina mondta, hogy kaptunk támogatást, 
és a Főváros felé még el kell számolni. A Fővárostól is jött valamilyen támogatás? Vagy egyelőre nekünk feléjük 
effektíve „tartozásunk” van? 
 
Csóti Zsombor: A teljes korrektséghez hozzátartozik, hogy engem a hétvégén egy hölgy, egy kolléganő hívott, 
hogy elkezdtek dolgozni, és a vállalkozóval felvették a kapcsolatot a következő kiszállítással kapcsolatban, és 
történt is árajánlat, amibe a vállalkozó még valamilyen kedvezményt az ő hozzájárulásaként ehhez az ügyhöz 
megtett. De a hétvégi telefon és a bizottsági ülés szerintem két különböző formula, csak azért említettem, hogy a 
teljes információnak a birtokában legyen Képviselő Asszony. 
 
Czakóné Dobó Krisztina: Arra nem tudok válaszolni, hogy máshonnan érkezett-e az Önkormányzatnak 
támogatás, hiszen a pénzügyi dolgaiba nem látok bele az Önkormányzatnak. Azt, hogy a Főváros felé tartozásunk 
van az étkezés elszámolása kapcsán, az szinte biztos. Hogy ezt az elszámolást hogyan fogják kérni, arról nincs 
tudomásom egyelőre.  
 
Csóti Zsombor: Arról sincs információnk, hogy milyen idő intervallumokban akarnak elszámolni? Negyedévben, 
félévben? Jó, nem tudjuk, oké.  
 
Jancsó Andrea: Nekem az a javaslatom, hogy legalább a pénzügyi részét „kibekkelve”, akkor a Pénzügyi 
Irodavezető 3 napon belül legalább a Bizottság tagjainak küldjön meg egy tájékoztatót arról, hogy erre a 
Humanitárius Alap számlaszámra mennyi összeg érkezett, és költöttek-e már el belőle? Ez a kettő, ami érdekli a 
Bizottságot, és ezt szerintem, ha a Bizottság tagjainak megküldi egy írásbeli tájékoztatóban, akkor ezt most ennek 
hiányában pótolni tudjuk. 
 
Csóti Zsombor: Kérem, hogy szavazzunk Jancsó Andrea határozati javaslatáról. 
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IB 7/2022. (V.2.) 
Határozat 

Az Orosz Ukrán háború által okozott válság kezelésére létrehozott ideiglenes Bizottság felkéri a Pénzügyi Iroda 
vezetőjét, hogy küldjön írásbeli tájékoztatást a Bizottság tagjainak 3 napon belül arról, hogy: 

a) a Humanitárius Alap számlájára mennyi összeg folyt be, 
b) a befolyt összegből költöttek-e el belőle. 

Határidő: az ülést követő 3 nap 
Felelős: Csóti Zsombor elnök 

(3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.) 
 
Csóti Zsombor: Akkor kérjük, hogy a Pénzügyi Iroda küldje meg nekünk írásban a tájékoztatót.  
 
 
4./ Adománykiszállítás megszervezése Beregszász testvérváros számára 
Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Csóti Zsombor elnök 
 
Csóti Zsombor: Szeretném megkérdezni képviselőtársaimtól, hogy az összegyűjtött kiszállításra váró adományok, 
ha nem is örömmel, de kényszerből tudnak várni még egy kicsit? 
 
Gyurákovics Andrea: Igen. 
 
 
A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott. 
 
 
Csóti Zsombor: Most tennék javaslatot arra képviselőtársaimnak, hogy a jövő hét utáni héten, mert a jövő héten, 
ha minden igaz, akkor a Képviselő-testület a rendes ülését tartja, azaz 2022. május 16-ára hívjuk össze a következő 
bizottsági ülést. Akkor ott szóban szintén a kollégáktól, és bízom abban, hogy az akkor már megjelenő Pénzügyi 
Irodától és Jegyzői Kabinettől fogunk tudni különböző válaszokat kapni. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a 
megjelenést, az ülést 8.51 órakor bezárom. 
 
 
 

K.m.f. 
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