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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 16-án 9.00 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: dr. Pap Ágnes irodavezető, Nehéz Jenő informatikus, Koór Henrietta jegyzőkönyvvezető.  
 
 
Csóti Zsombor: Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki jelenlétével megtisztelte a Bizottság 
munkáját. Megállapítom, hogy a Bizottság 2 fővel határozatképes, az ülést 9.00 órakor megnyitom. Szeretném 
megkérdezni, hogy napirend előtt van-e bárkinek bármilyen hozzáfűznivalója? Nincs. A kiküldött napirenddel 
kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a kiküldött napirend elfogadásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a napirenddel kapcsolatban a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
IB 8/2022. (V.16.) 

Határozat 
Napirend:  
 
1./ Adománykiszállítás megszervezése Beregszász testvérváros számára 

Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Csóti Zsombor elnök 

 (2 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 2 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Adománykiszállítás megszervezése Beregszász testvérváros számára 

Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Csóti Zsombor elnök 

 
Csóti Zsombor: Szeretném kérdezni, hogy tud-e valaki nekem valaki válaszolni arra, hogy milyen formában tudjuk 
kiküldeni az összegyűjtött adományokat Beregszász testvérvárosunknak?  
 
dr. Papp Ágnes: Most nem egyeztettem a Jegyző Asszonnyal ez ügyben, a Markanting Kft-vel igen. Nekik holnap, 
holnapután jó. Utána a Zsolt vizsgázik másfél hétig, mert iskolába jár és vizsgázik. De holnap, holnapután még jó 
neki, és ugyanazzal az összeggel, amit a múltkor mondott, nettó 110.000,- Ft + ÁFA. Azt követően május végén, 
június elején szintén jó.  
 
Csóti Zsombor: Nagyon szépen köszönöm az információkat. Mivel a Jegyzői Kabinet megint nincs itt, 
képviselőtársamra nézek okosan, hogy van-e valami ötlete, hogy ezzel az információval élve el tudjuk-e kezdeni a 
kiszállítást? Szükségünk van-e erre a FIÜK-re? Vagy ki fogja megpakolni a teherautót? Vagy ki hagyja jóvá ezt a 
kiszállítást vagy szerződést? Nem tudom. 
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Gyurákovics Andrea: Elég érdekes, hogy szerintem most a legfontosabb feladatunk ez lenne, de úgy tűnik, hogy 
ezt rajtunk kívül sajnos valakik nem veszik komolyan. Köszönjük szépen dr. Pap Ágnesnek, hogy eljött és dolgozik 
ezzel, mert rajta kívül tényleg úgy tűnik, hogy más nem tartja fontosnak ezt a munkát, ezt a feladatot, amit mi 
szeretnénk elvégezni, vagy valaki akadályoztatja azt, hogy mi ezt a munkát el tudjuk végezni. Ezt valószínűleg nem 
fogjuk megtudni, de azt gondolom, hogy ettől függetlenül mi már csak azért is ezt a feladatot el fogjuk végezni. Ha 
jól emlékszem, ez az autó ugyanaz, az előzőnél kb. 2 tonnát tudtunk rápakolni? Igen, 2 tonna adományt tudunk 
rátenni. Az biztos, hogy ami még maradt, szerintem több. Tehát szükségünk lenne még egy autóra. A kérdés az, 
hogy a FESZOFE Kft. felajánlotta ismételten még az előzőnél. Megkérdezem Igazgató Urat, hogy ez a felajánlása 
továbbra is fennáll-e, mert akkor már valószínűleg megint nekünk kell összeszervezni az autókat, mint az előző 
szállításnál. Ennek az egy autónak is nagyon örülünk. Azt gondolom, ha a Bizottság, hoz egy határozatot arról, 
hogy igenis ezt az autót mi igénybe szeretnénk venni, akkor ennek a bizottsági határozatnak mindenkire nézve 
kötelező érvényűnek kell lennie, mivel nem arról van szó, hogy mi majd megkérdezzük, hogy nekünk szabad-e 
ilyen határozatot hozni. A másik, amiről már beszéltünk előzőleg, hogy egyrészt ennek az adománynak a 
kijuttatása, másrészt, viszont mivel az előző adománygyűjtés március vége felé volt, elég régen, tehát azóta nagyon 
sok minden változott. Javasolnék ismételten egy kapcsolatfelvételt a Polgármester Úrral, Babják Zoltánnal, és 
megkérdezni tőle azt, hogy aktuálisan, most, ha mi ezt holnapi, holnaputáni összeszervezést nagy valószínűséggel 
nem fogjuk tudni megoldani, tehát a Zsoltnak drukkolunk a vizsgához, és utána akkor mi ezt meg tudjuk csinálni. 
Addig van időnk talán felvenni a kapcsolatot Polgármester Úrral, megkérdezni tőle, hogy mi az, amire még 
szükségük lehet. Mivel a Bizottsághoz adott esetben rendelünk hozzá anyagi hátteret is, tehát költségvetési sort, 
azt gondolom, hogy akkor még a plusz kérelem alapján össze lehet állítani, és meg lehet vásárolni azokat az 
adományokat, amire nekik még szükségük lesz így gyorsan. Azt gondolom, hogy ezt a lépést mindenféleképpen 
meg kellene tennünk, és a következő bizottsági ülésen már konkrétan úgy összeállítani, hogy igen, FESZOFE Kft-
tól is, hogy őket is meg tudja kérdezni Elnök Úr hivatalosan, hogy ez a felajánlás van-e? Ha jól emlékszem, a 
Közterület-felügyelettől is tudott jönni egy autó, tehát akkor a múltkori konvojos megoldás most is működhet. Ha 
arról van szó, mi is tudunk ismét magánszemélyektől felajánlást kérni, mert van erre is jelentkező. Azt gondolom, 
hogy ezzel a részével nem lesz probléma. Össze tudjuk szervezni, a papírmunkákat is el tudtuk végezni, itt 
egyetlenegy kérdés van, hogy ez az egy autó elég-e vagy hogyha van még plusz adománykérelem, akkor annak 
a beszerzését meg tudjuk szervezni. 
 
Csóti Zsombor: Akkor fogalmazzunk meg kedves Képviselőtársam egy határozati javaslatot. Ha jól értem, akkor 
megvárjuk az úriember vizsgáját. Tehát akkor a következő tervezett indulás kb. 2 hét múlva lenne, május utolsó 
napjaiban, június elején. Egyrészt benéztem a művelődési házba abba a két helyiségbe, ahol az eddig 
összegyűjtött adományok vannak. Nem vagyok arról meggyőződve, hogy az nem fér fel egy autóra, de nyilván ezt 
a szakembernek vagy a sofőrnek kellene megnézni, hogy elég-e egy kocsi? Azt javasolnám, hogy a következő 
bizottsági ülésre próbáljuk meghívni újra a FESZOFE Kft-t, a FIÜK-öt, jó esetben a Jegyzői Kabinetet, esetleg a 
Polgármesteri Kabinetből valakit. Akkor döntsünk arról, hogy egyrészt mekkora fuvarkapacitást igényel ez a kör, 
vagy megvárjuk a beregszásziak konkrét igényét és élünk például azzal a zöldszámra érkezett anyagi forrással, és 
vásárolunk még azt, amit ők kérnek, és akkor akár egy konvojos kiszállítás legyen, és el kellene dönteni, hogyan 
folytatódjon ez az adománygyűjtés a Ferencvárosban. Azt látjuk, hogy a ferencvárosiak nagyon szívesen 
segítenek, mint ahogy eddig is, csak meg kell teremteni nekik a formát, hogy mikor és hová vihetik el a 
beregszásziaknak szánt segítséget. Ez így érthető volt, vagy ebből kellene csinálni egy mondatot? 
 
Gyurákovics Andrea: Javasolnám azt, hogy a határozati javaslatban nem ajánlana a Bizottság, hanem fogadja 
azt el, hogy ezt az autót igénybe vesszük, felkérjük a FESZOFE Kft-t és a Jegyzői Kabinetet, mivel hozzájuk tartozik 
a Közterület-felügyelet, hogy nyilatkozzanak arról, hogy a felajánlásuk továbbra is fennáll, a további bizottsági 
ülésen ez már nekünk kész tény legyen, tehát ne akkor várjuk a választ, mert csak megy az idő. Igenis egy autó 
van, ezt köszönjük, ezt igénybe vesszük, mellette kérünk egy nyilatkozatot a FESZOFE-tól, illetve a Jegyzői 
Kabinettől arra vonatkozóan, hogy azokat a felajánlások, amit az előző szállításnál a részünkre tettek, azt továbbra 
is fennállnak. Ha, és amennyiben ez fennáll, mellette megkeresve a beregszászi Polgármestert kérdezzük meg, 
hogy mi az a segítség, amire nekik még most szükségük van, és erről hozva egy határozatot a következő bizottsági 
ülésen már tulajdonképpen össze tudjuk állítani magának az adomány szállításának a módját és a mennyiségét. 
Azt gondolom, hogy ez a legegyszerűbb formája ennek a dolognak. Tehát a határozati javaslat arról szóljon, hogy 
igen, ezt az előzőleg is a részünkre 110 ezer forint + ÁFÁ-ért rendelkezésre álló szállító céget igénybe vesszük, 
mellette kérünk egy nyilatkozatot a FESZOFE Kft-től és a Jegyzői Kabinettől, hogy az előző szállításnál a részünkre 
felajánlott autókat most is tudják-e biztosítani, és mellette kérdezzük meg a beregszászi Polgármestert, hogy mi az 
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az adomány, amire szükségük van, és akkor a Bizottság a következő alkalommal hivatalosan fel tudja kérni az 
illetékeseket, hogy ezt az adományt szerezze be, és ki tudjuk jelölni a szállítás időpontját.  
 
Csóti Zsombor: Ez egy többszörösen bővített mondatra sikerült, de azzal egészíteném ki, hogy írásban kérünk 
ezekre választ, amiket Képviselő Asszony javasolt. Annyit bontanék ezen, ha megengedi, hogy a következő 
bizottsági ülésre a beregszásziak információit hozzuk be, és annak tükrében tudunk dönteni. Egy másik határozati 
javaslat, ahogy a szervezés jónak látja, arról szólna, hogy kérünk írásbeli előterjesztést a Jegyzői Kabinettől arra, 
hogy hogyan lehet folytatni az adománygyűjtést, milyen kapacitással, milyen helyszínen, milyen intervallumban, 
stb. Akkor ez egy határozati javaslat legyen vagy kettő? 
 
Gyurákovics Andrea: Ez egyben mehet. 
 
Csóti Zsombor: Kérem, szavazzunk a Gyurákovics Képviselő Asszony által ismertetett határozati javaslatról. 
 
IB 9/2022. (V.16.) 

Határozat 
Az Orosz Ukrán háború által okozott válság kezelésére létrehozott Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy: 

1.) a Markanting Kft-től kapott 110.000,- Ft + ÁFA ajánlat szerinti tehergépkocsit igénybe veszi, 
2.) felkéri a Jegyzői Kabinetet, hogy kérjen be a FESZOFE Kft-től nyilatkozatot arról, hogy tudja-e az 

adományok szállításához az általa felajánlott tehergépkocsit, 
3.)  felkéri Gyurákovics Andreát, hogy egyeztessen Beregszász Polgármesterével, Babják Zoltánnal, hogy 

jelenleg milyen adományokra van szükségük, 
4.) felkéri a Jegyzői Kabinetet, hogy készítsen egy írásbeli előterjesztést arról, hogy az adománygyűjtést, 

hogyan lehet folytatni, milyen kapacitással, milyen helyszínem, milyen intervallumban. 
Határidő: 2022. május 23. 
Felelős: Csóti Zsombor elnök 
                   (2 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 2 fő bizottsági tag vett részt) 
 
 
Csóti Zsombor: Tehát akkor összességében a következő bizottsági ülés jó, ha a következő héten van, vagy 
technikailag 2 hét múlva legyen? 
 
Gyurákovics Andrea: Ne húzzuk az időt most már, azért ezt meg is kell szervezni. 
 
Csóti Zsombor: Akkor a következő bizottsági ülést a jövő héten hétfőre, azaz 2022. május 23-ára szintén 9.00 
órára hívjuk össze. A határozati javaslatnak megfelelő írásbeli válaszokat meg akkor a megfelelő szervektől várjuk. 
Még egy kérdés, hogy arra van-e valamilyen gondolkodás, hogy a nyári táboroztatásba esetleg igény szerint akár 
beregszászi gyerekeket, akár bárkit bele tudunk-e, akarunk-e vonni? Megkérném képviselőtársamat, ha úgyis 
beszél a beregszászi Polgármester Úrral, akkor azt a kérdést is tegye fel, hogy van-e bennük szándék, készség, 
akár úgy, hogy küldünk értük buszt, biztosítjuk nekik a pihenést, de egyáltalán van-e most erre ebben a helyzetben 
igényük?  
 
Gyurákovics Andrea: Igen, itt annyi, hogy itt viszont a FIÜK-öt meg kell kérdeznünk, hogy a kerületi iskoláknak a 
nyári táborozási időpontjai hogyan vannak beosztva. Azt most már szerintem nagyjából tudni fogják. Vagy meg 
tudják mondani, hogy melyek azok a szabad időpontok, amikor mi a nyári táboroztatásra gyereket tudunk 
Káptalanfüredre vagy Balatonszéplakra szervezni. 
 
Csóti Zsombor: Akkor javasolnám, hogy a FIÜK-től is kérjünk erre egy írásbeli választ a jövő heti ülésre. Kell erről 
külön határozat? Vagy elég, ha ez benne van a jegyzőkönyvben? 
 
Gyurákovics Andrea: Hát, hozzunk egy határozatot, mert a kéréseink elszállnak a levegőbe. 
 
Csóti Zsombor: Korlátosan érnek célba. Akkor feltenném ezt a határozati javaslatot. 
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IB 10/2022. (V.16.) 

Határozat 
Az Orosz Ukrán háború által okozott válság kezelésére létrehozott Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy felkéri a 
FIÜK-öt, hogy készítsen egy írásbeli tájékoztatót a Bizottságot következő ülésére arról, hogy a Káptalanfüreden 
vagy a Batonszéplakon lévő táborban mikor vannak szabad időpontok beregszászi gyerekek táboroztatására. 
Határidő: 2022. május 23. 
Felelős: Csóti Zsombor elnök 
                    (2 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 2 fő bizottsági tag vett részt) 
 
 
Csóti Zsombor: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a megjelenést, az ülést 9.14 órakor bezárom. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
      Gyurákovics Andrea         Csóti Zsombor 
           bizottsági tag                 elnök  
 
 
 
    Benkő Irén Erzsébet            
     jegyzőkönyvvezető     
 


