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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. június 7-én 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, 
                            Gyurákovics Andrea. 
  
Hivatal részéről: Romhányi Ildikó irodavezető, Szilágyi Imre irodavezető, dr. Pap Ágnes irodavezető, 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: Szép jó reggelt kívánok! Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy el tudott jönni a Bizottság 
mai ülésére. Megállapítom, hogy a Bizottság 3 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 16/2022. (VI.7.) 

Határozat 
Napirend:  
 
1./ Tájékoztató az adománygyűjtés folytatásáról 

Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Csóti Zsombor elnök 

 
2./ Tájékoztató a gyerekek nyári táboroztatásáról 

Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Csóti Zsombor elnök 

 (3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Tájékoztató az adománygyűjtés folytatásáról 

Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Csóti Zsombor elnök 

 
Csóti Zsombor: Nagyon szépen köszönöm a FESZGYI-nek ezt a színvonalas anyagot, amit kaptunk az 
adománygyűjtés folytatására, mint tervezetet. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy látták-e, el tudták-e olvasni, és 
ehhez van-e bármilyen hozzáfűzni valójuk? 
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Gyurákovics Andrea: Köszönöm én is az anyagot, tényleg nagyon részletes. A levélben le van írva minden, 
hogyan lesz meghirdetve az adománygyűjtés, stb. Kérdésem az, hogy mi ezenkívül miben tudunk még segíteni, 
mint ez a Bizottság, vagy mint képviselők, hogy adott esetben a frakciók is tudjanak szervezni adománygyűjtést. 
Most frakcióvezetőként is kérdezem, hogyan tudjuk ezt az ügyet mi tovább segíteni? A másik kérdésem Elnök 
Úrhoz, hogy a nyári táboroztatással kapcsolatos információimat most tudom elmondani, vagy majd a 
későbbiekben? 
 
Csóti Zsombor: A második napirendnél, a táboroztatást majd ott beszéljük meg. Irodavezető Úr itt van, és ő 
biztosan képben van. 
 
Bodonyiné Molnár Margit: Úgy gondolom, hogy abban szeretnénk segítséget kérni, hogy a Ferencvárosi TV-ben 
megjeleníteni és az Önkormányzat Facebook oldalán megjeleníteni. A plakátokat és a szórólapokat mi el fogjuk 
tudni készíteni, esetleges a tárolásban szeretnénk még segítséget kérni. Jancsó Andrea képviselő asszonnyal már 
beszéltünk arról, hogy esetlegesen kisebb mennyiségű élelmiszereket vagy adományokat fogjuk tudni a család 
mentor iroda előterében, ott van egy nagyobb hely, tárolni. De, ha esetleg több adomány jön össze, akkor a 
tárolásban fogunk segítséget kérni. Felmerült itt a Toronyház utcában a Közösségi Ház, ahol esetleg eddig volt a 
tárolás. Ebben biztosan fogunk segítséget kérni. Magát a szállítást meg tudjuk oldani, mármint a telephelyekről a 
raktározási helyre történő szállítást saját autóval, a kollégák a helyszínen történő átvételt meg tudják oldani, ezzel 
nincs gond. Ebben a két dologban gondolom, hogy tudnak segítséget nyújtani. A harmadik kérdésem az, hogy mi 
az, amit gyűjteni szeretnénk? Gondolom, hogy tartós élelmiszereket. Bocsánat, mire van szükség? Ebben 
szeretnék segítséget kapni. 
 
Gyurákovics Andrea: Igen, legelőször is a tárolással kapcsolatban reagálnék. Nekünk itt van a FIDESZ Iroda a 
Bakáts utca Lónyai utca sarkán, ha arról van szó, akkor a tárolásban mi is tudunk segíteni, ezt fel tudom ajánlani. 
Azzal kapcsolatban, hogy mire van szükség, továbbítani fogom Igazgató Asszonynak azt a levelet, amit annak 
idején a Polgármester Úrtól kaptunk, és abban felsorolásra került. Persze nem a generátorra gondolok, mert ugye 
vannak benne olyan tételek is, hanem arra, hogy milyen tartós élelmiszerre van szükségük kisgyerekeknek. Abban 
a levélben minden végig fel van sorolva nagyon jól. Ez alapján tudtunk mi is gyűjteni célzottan. Illetve még egy 
kérésem lenne. Ha esetleg van egy olyan forma, amit mi képviselők a Facebook-on meg tudunk osztani, ha azt 
elküldené nekünk, az nagyon nagy segítség lenne, mert akkor mi is tudnánk ezt hirdetni mindenféle felületen.  
 
Csóti Zsombor: Azt szeretném még megkérdezni, hogy a határozati javaslatba nekünk bele kell foglalni, hogy a 
Toronyház utca igény szerint biztosítson helyet, vagy az automatikusan működik? 
 
Gyurákovics Andrea: Szerintem foglaljuk bele.  
 
Csóti Zsombor: Jó, foglaljuk bele. Tegyünk egy határozati javaslatot, ha egyetértenek a képviselőtársaim, ami 
arról szól, hogy a Bizottság felkéri a FESZGYI-t ennek az adománygyűjtésnek a megszervezésére és 
lebonyolítására. Felkéri a Hivatalt, hogy biztosítsa adott esetben a FESZGYI-nek a tárolási és a szállítási 
kapacitást, ha bármiben szükségük van, akkor álljanak rendelkezésre. Felkéri a Hivatalt, hogy ennek a 
kommunikációját az Önkormányzat honlapján, a helyi TV-ben és az egyéb közösségi médiás felületeken legyen 
kedves biztosítani. Azt szeretném még kérdezni, hogyha összegyűlik egy teherautónyi adomány, akkor ennek a 
kiszállítása automatikusan működik-e, vagy arról újra bizottsági döntés kell? Erről is tudunk ebben a határozatban 
mi döntést hozni? 
 
dr. Pap Ágnes: A múltkori határozatban benne van, hogy felkérjük a Markanting Kft-t 110.000,- Ft plusz ÁFA-ért.  
 
Romhányi Ildikó: Erről mindig az adott esetben dönteni kell. 
 
Csóti Zsombor: Jó, akkor az lesz a határozatban, hogyha a FESZGYI jelzi, hogy szállításra érdemes mennyiség 
összegyűlt, akkor a Bizottság erről a kiszállításról biztosan döntést fog hozni, és biztosítja annak a kiszállítását. 
Kérem, szavazzunk erről a határozati javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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IB 17/2022. (VI.7.) 
Határozat 

Az Orosz Ukrán háború által okozott válság kezelésére létrehozott Ideiglenes Bizottság  
a) felkéri a FESZGYI-t az adománygyűjtésnek a megszervezésére és lebonyolítására, 
b) felkéri a Hivatalt, hogy biztosítsa adott esetben a FESZGYI-nek a tárolási és a szállítási kapacitást, illetve, 

ha a FESZGYI-nek bármire szüksége van, akkor álljon rendelkezésre, 
c) felkéri a Hivatalt, hogy az adománygyűjtés kommunikációját az Önkormányzat honlapján, a helyi TV-ben 

és az egyéb közösségi médiás felületeken biztosítsa. 
Amennyiben a FESZGYI jelzi, hogy szállításra érdemes mennyiség összegyűlt, akkor a Bizottság az adott 
kiszállításról dönteni fog.  
                    (3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 fő bizottsági tag vett részt) 
 
Bodonyiné Molnár Margit: Szeretném még megkérdezni, hogy ahogy Irodavezető Úr is említette, a dátumok 
módosulni fognak. Mikorra kell készen lenni? Tudom, hogy már tegnapelőtt el kellett volna kezdeni, de ennek 
mégiscsak lesz egy kis átfutási ideje, június vége, vagy június utolsó hete, vagy mi az az idő, amit meg tudunk 
határozni, amikor elindulhat ez élesben? Úgy gondolom, hogy nekünk még 2 hétre szükség van még ahhoz, hogy 
ezeket az előkészületeket megtegyük, és utána 2 hét után tudjuk június 20-a környékén lebonyolítani. 
 
Csóti Zsombor: Akkor a jegyzőkönyvbe mondom, hogy az Igazgató Asszony tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy 
a felkészülés június 20-ig tart, és akkor fogja megkezdeni az iroda az adománygyűjtést. Tehát ez volna az a dátum, 
amire a Hivatalnak a kommunikációs stratégiáját ki kellene dolgozni és el kellene indítani. 
 
 
2./ Tájékoztató a gyerekek nyári táboroztatásáról 

Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Csóti Zsombor elnök 

 
Csóti Zsombor: Mi a hatékonyabb? Gyurákovics Andrea képviselő asszonynak vannak új információi, vagy 
Irodavezető Úr mondja el, hogy ő mit tud? 
 
Gyurákovics Andrea: Ahogy jeleztem, hogy van információm, a legutóbbi bizottsági ülésen beszéltünk arról, hogy 
a nyári táboroztatás a július 22-29-ig történik. Jeleztem ezt Beregszász Polgármesterének, Babják Zoltán úrnak. 
Örömmel fogadta, és nagyon köszönte a képviselőknek, illetve a Bizottságnak ezt a lehetőséget. Elkezdték 
szervezni, hogy tudjanak jönni a gyerekek, az igényfelmérés megtörtént. Ma reggel a bizottsági ülés előtt hívott 
Polgármester Úr, hogy küldi a választ a levélre. A buszokkal kapcsolatosan van kérése, mert úgy néz ki, hogy kb. 
100 fő fog jönni. Nem tudom, hogy mekkora busz kell ehhez, nem vagyok ebben annyira jártas, hogy 2 vagy 3 busz 
kell ehhez. A határhoz nekünk meg kellene szervezni a buszokat, és a gyerekeket elvinni onnan a balatonlellei 
táborba. Nem tudom Elnök Úr, a határozatba majd belefoglaljuk ezt úgy, ahogy kell. Beolvashatom a levelet, amit 
a Polgármester Úr küldött? Természetesen majd elküldöm e-mailban. „Kedves Gyurákovics Andrea! Engedje meg, 
hogy a Beregszászi egyesített kistérség rászorultjai és önkormányzati fenntartású oktatási intézmények tanulói 
jókívánságait tolmácsoljam a kerület vezetőségének és az ideiglenes bizottság tagjainak a humanitárius 
támogatások megszervezéséért, valamit a balatonlellei diáktábor részvételi lehetőségért. Utóbbi felajánlásukat 
köszönettel és tisztelettel elfogadjuk. Az ajánlattal élve tájékoztatnám az oktatási főosztály döntéséről a részvétel 
kapcsá. Az önkormányzatuk által 2022. július 22-29-e között tervezett balatonlellei diáktáborukba 100 fő venne 
részt az alábbi összetételben: 85 diák és 15 felnőtt kísérő (köztük szülők és tanárok vegyesen). A választott diákok 
– illeszkedve a bizottság kezdeményezésébe – helyi rászoruló gyermekek és belső menekült családok iskoláskorú 
fiataljai, akiknek önerőből nem lenne lehetőségük hasonló nyári programban részt venni. Az elmúlt évek 
balatonlellei programjain való részvételhez a szervezők buszokat biztosítottak a beregsurányi határtól a 
rendezvények helyszínre és a program végén vissza a határra. Fontos lenne tudnunk, hogy ez a segítség idén is 
biztosított-e részünkre?” És akkor itt vannak a kapcsolattartók nevei. „Békét és jó egészséget kívánva, üdvözlettel, 
Babják Zoltán, polgármester.” Természetesen ezt a levelet elküldöm, hogy ez hivatalos formában mindenkinek 
meglegyen. A kérdés most az, időben vagyunk még, gondolom, hogyan tudunk ebben segíteni, és ezt tovább 
szervezni, mint Bizottság?  
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Csóti Zsombor: Mi is nagyon jó egészséget és kitartást kívánunk mindenkinek a határon túl is. Irodavezető Úrra 
nézek, hogy a határozati javaslatba beletegyük-e, hogy mi konkrétan kérjük az utaztatás biztosításának a 
megszervezését is? Vagy ez automatikus?  
 
Szilágyi Imre: Az előző bizottsági ülésen tisztáztuk, hogy két tábor fut egymás mellett, és amiről itt Polgármester 
Úr levele is említést tett, az a korábbi években gyakorlott testvérvárosi tábor, amikor tényleg mentünk a gyermekért 
a határig, elhoztuk őket, és visszavittük őket. Ezt a mai napon kitisztázom, hogy annál a tábornál, a június 20-ai 
testvérvárosi tábornál is bizonyára biztosítani fogjuk. Viszont fontos tudni, hogy ez a dátum, a július 22-29, ahol az 
egész hét szabadon lett hagyva, és ott nem volt foglalás, pontosan erre a célra, illetve Polgármester Asszony tett 
egy felajánlást, ha jól tudom, talán az Ukrán Nagykövetség irányába, akik vissza is jeleztek. Ők 100 főre tartanának 
igényt ezen a július 22-29-i héten, ami azt jelenti, hogy 63 férőhely van még ezen a héten. Van még olyan hét, ahol 
úgymond nem megy 100 százalékon a tábor, tehát véleményem alapján azt is lehet, hogy esetleg ott, azokat a 
darabokat úgymond feltölteni. A buszokra visszatérve, 100 főnek a buszoztatását meg kell szerveznünk, azt 
valahonnan majd finanszírozni kell, hiszen korábban a testvérvárosi tábor esetében vagy a FIÜK vagy a Közterület-
felügyelet oldotta ezt meg. Azt a feladatot egy kisbusszal el lehetett látni, de 100 főt, vagy 60 főt, vagy akárhány főt 
már nem lehet kisbuszokkal fuvarozni. Erre egy rendes fuvarozó céget kell majd keresni. 
 
Csóti Zsombor: Látszik, hogy újság nélkül is mindig lehet új híreket hallani. Azt gondolom, hogyha a jelenleg a 
testvérvárosi soron nincs annyi pénz, hogy ezt a felmerülő plusz költséget, tehát az utaztatást biztosítsuk, akkor 
azt legyenek kedvesek jelezni, hogy a következő képviselő-testületi ülésen ebben tudjunk, mint Képviselő-testület 
érdemben előrelépni. Mondanám, hogy meg vagyok döbbenve, de nem szeretnék itt hazudozással kezdeni egy 
hetet. A Polgármester Asszony Ukrán Nagykövetséggel történő egyeztetéséről most hallottam először. Lehet, hogy 
utoljára. Mivel nekem ez az információ nincs meg, őszintén mondom, hogy nem tudok vele mit kezdeni. Tehát a 
Bizottságnak a saját maga által kezdeményezett utazásról kell gondoskodnia, és ha majd lesznek egyéb igények 
is, és azok felénk esetleg eljutnak, akkor arról majd beszélgetünk. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban a Képviselő 
Asszonynál lévő válaszlevélből induljunk ki, és ezeknek a gyerekeknek a táboroztatását oldjuk meg. A többit meg 
akkor, ha valóban lesz ilyen jellegű probléma. 
 
Gyurákovics Andrea: Hasonlókat próbáltam volna én is elmondani. Ha most ezt jól értem, akkor az a dátum, 
amiről mi beszéltünk, vagy a múltkor kaptunk, ez a július 22 és július 29 között, tulajdonképpen már teljes mértékben 
nem áll rendelkezésünkre, hanem nekünk most máshová kellene átcsoportosítani azokat a gyerekeket, akiknek a 
táboroztatását szervezzük. Ha jól értettem, akkor azt mondta Irodavezető Úr, hogy azon a héten 63 férőhely 
szabad, ami azt jelenti, hogy ami itt párhuzamosan velünk szervezve lett, és mi nem lettünk róla tájékoztatva, 
hiszen az volt, hogy kb. 100 fő a férőhely, az alapján kezdtük el szervezni. Amit a Polgármester Asszony szervez, 
úgy tűnik, hogy az egy töredéke ennek a számnak, tehát, ha úgy van, ahogy az Irodavezető Úr az előbb mondta, 
hogy vannak még olyan betöltetlen helyek a többi időszakban, ami a táblázatban nekünk benne volt, akkor lehet, 
hogy azt kellene oda átintegrálni, és nem a Bizottság által már elkezdett szervezett dolgot. Azt gondolom, hogy ezt 
majd határozatba hozzuk, hogy a Hivatal se kerüljön kényelmetlen helyzetbe, hanem ennek a határozatnak a 
meghozatalát nekünk kell vállalnunk képviselőknek.  
 
Csóti Zsombor: Én is bízom benne, hogy nem fog kialakulni egy ilyen versenyhelyzet, hogy akkor kinek a busza 
fog hamarabb megérkezni a táborba. Még egyszer mondom, annyit tudok kvázi hivatalosan, amit itt a Képviselő 
Asszony az előbb elolvasott nekünk levelet, hogy a Beregszászból, Ferencváros testvérvárosából érkező 
gyerekeknek van konkrét száma, ahol a kísérők biztosítva vannak. Tőlük érkezett olyan jellegű igény, hogy miben 
tudunk még nekik segíteni. Azt hiszem, ha az Irodának konkrét más felkérése nincs, akkor egyelőre csak ők is 
abból tudnak kiindulni, de azt én támogatom, hogy majd a határozati javaslatban a Beregszásziak elsőbbségét is 
próbáljuk meg belefoglalni. 
 
Jancsó Andrea: Nagyon sajnálom, hogy Jegyző Asszony sokadjára nem vesz részt ezen az ülésen. Ha csak 
jogilag értelmezem a Bizottság helyzetét, kontra Polgármester, tehát a Bizottság gyakorolja a Képviselő-testület 
hatásköreit, amiket idetelepítettek ezzel az ukrán válsághelyezettel kapcsolatban. Azért kérném Jegyző Asszony 
állásfoglalását, hogy itt most a párhuzamos szervezésben kinek van jogilag hatásköre arra, hogy ilyen dolgokat 
megszervezzen, mert szerintem ez így felháborító. Értem én, hogy Polgármester Asszony lebizniszelt most az 
Ukrán Nagykövetséggel, erről mi nem kaptunk tájékoztatást, miközben mi a hatásköreinket gyakorolva bizottsági 
tagok szervezünk konkrétan a testvérvárosunk gyermekeinek egy táboroztatást. Akkor ez a kettő most üti egymást. 
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Felkérném Jegyző Asszonyt, hogy 5 napon belül válaszoljon erre a jogi ellentmondásra, hogy akkor most ki és 
hogyan gyakorolja a hatásköröket, amiket a Képviselő-testület átruházott? 
 
Csóti Zsombor: Rendben van, mindjárt szavazunk erről a határozati javaslatról. Azt gondolom, hogy a gyereknek, 
de mindannyiunknak elsősorban az érdeke, hogy az Iroda munkáját segítsük, ne hozzuk őket olyan kellemetlen 
helyzetbe, hogy azoknak a vitáknak ők legyenek az áldozatai, amikről nem tehetnek. Javasolnám Képviselő 
Asszonynak, hogy a határozati javaslatában azt is kérdezzük meg Jegyző Asszonytól, hogy miért gondolják úgy, 
hogy egy bizottsági munkában nekik nem kell részt venni? Továbbra is tartom, hogy mivel nekünk arról van 
információnk, hogy Beregszászról a megadott időpontra érkezik 100 gyerek, azt hiszem, hogy mi „főzünk azzal, 
ami van”, tehát mi erről az ügyről fogunk döntést hozni, és bízom abban, hogy nem fog olyan kellemetlen helyzet 
előállni, hogy esetleg majd az irodának kapkodnia kell, hogy szállást szerezzen 30-40 gyereknek, akit nem tudnak 
elhelyezni a Balaton partján. Nézek képviselőtársaimra, hogy melyikük mondana először határozati javaslatot? 
 
Czakóné Dobó Krisztina: Annyit szeretnék mondani, hogy nekünk ott valóban csak 63 hely maradt szabadon, 
viszont a Bakáts téri iskola a múlt héten visszamondta a június 28-tól július 5-ig terjedő teljes időszakot, úgyhogy 
ott egyenlőre még egyetlenegy gyerekünk sincs. 163 fős a tábor a pedagógusokkal együtt, tehát a felnőttekkel 
együtt. Csak jelezne szerettem volna, hogy még van egy szabad hetünk, ha ez jelent bárkinek bármit. Irodavezető 
Urat kérdezem, hogy akkor jól értem, hogy a 40 fő az első turnusban a szokásos testvérvárosi tábor, és azonkívül 
van ez a júliusi teljes, és külön jönnek majd még az ukrán kosarasok? Igen. 
 
Csóti Zsombor: De akkor tulajdonképpen mi megkérhetjük az irodát, hogy adott esetben, ha Polgármester 
Asszonynak vannak igényei, akkor kielégítsék valamilyen formában. 
 
Szilágyi Imre: Igen, mert ilyen értelemben lenne a klasszikus testvérvárosi tábor, plusz ez a július 22-29-i közötti 
tábor, illetve a kosarasok talán augusztusban. Amit mondani szerettem volna, hogy az előző ülés óta azért vagyok 
jelen, mert Jegyző Asszony engem delegált az ülésre. Természetesen arra a kérdésre, amit Jancsó képviselő 
asszony feltett, nem szeretnék jogi választ adni. Azt gondolom, hogy ez a jogi válasz nyilván a Bizottság részére 
el fog készülni. És azt csak zárójelben teszem hozzá, most nem néztem át a jegyzőkönyvet, hogy talán az előző 
ülésen, ha jól emlékszem, akkor említettem azt, hogy Polgármester Asszony is szervezkedett az Ukrán 
Nagykövetséggel, vagy legalábbis, ha nem, akkor szerettem volna említeni. Ha jól emlékszem, akkor talán 
pénteken derült ki az, hogy az Ukrán Nagykövetség most jelzett vissza, és akkor szóltak ők 100 fő kapcsán. 
 
Csóti Zsombor: Akkor köszönteném a Jegyzői Kabinetet újfent. Valóban Irodavezető Úrnak volt egy fél mondata 
arról, hogy hallott olyat, hogy Polgármester Asszony felveszi a kapcsolatot az Ukrán Nagykövetséggel. Nem 
akarom Önt megbántani, de azt gondolom, hogy a képviselők ilyen jellegű informálása nem az Ön dolga, hanem 
annak, aki ezt az ügyletet intézi, és kézben tartja. Annak ellenére persze minden információt köszönettel veszünk, 
de fenntartom azt, hogy nekünk most hivatalosan erről a beregszászi 100 gyerekről kell most gondoskodnunk és 
döntéseket hoznunk. Most megint nézek okosan a két Képviselő Asszonyra, hogy melyikük fogalmazna meg 
először egy határozati javaslatot, amiről tudunk szavazni? Jancsó képviselő asszony a Jegyző Asszonyhoz 
szeretne egy kérést intézni, Gyurákovics képviselő asszony pedig megfogalmazná ezt az egész nyári táboroztatást 
buszostól biztosítandó határozati javaslatunkat. 
 
Gyurákovics Andrea: Majd szeretnék azért az irodáktól segítséget kérni, ha esetleg nem pontosan fogalmazok. 
Azt gondolom, hogy az, amiről nekünk most dönteni kell, az a múltkori bizottsági ülésen, a július 22. és július 29-e 
közötti időszak táboroztatása a hozzánk eljutott levél alapján, 85 gyerek 15 kísérővel, abban az időszakban 
Balatonlellén táborozna. Nekünk a határozatban mindenféleképpen dönteni kell arról, hogy ez alapján a kérés 
alapján a határhoz a buszokat biztosítsuk oda-vissza útra. A határozati javaslatban szerepelnie kell, hogy felkérjük 
a szakirodákat ezeknek a buszoknak a megszervezésére, illetve, hogy ez az időszak erre a táborra a testvérvárosi, 
beregszászi gyerekek részére lesz fenntartva. Illetve ha, és amennyiben szükséges, akkor a Pénzügyi Iroda 
jelezzen, hogy a következő képviselő-testületi ülésen a testvérvárosi sorra a megfelelő mennyiségű pénzeszközt 
át tudjuk csoportosítani.  
 
Jancsó Andrea, a Bizottság tagja távozott az ülésteremből. 
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Romhányi Ildikó: Nem tudom, hogy mennyibe kerül egy oda-vissza buszos út, de belefér a testvérvárosi soron 
lévő jelenlegi szabad pénzünkbe, abban biztos vagyok. Nem kell ez ügyben külön döntést hozni.  
 
Czakóné Dobó Krisztina: Bocsánat, csak egy kérdésem lenne még. Most itt még a buszról volt szó. Jól értem 
akkor, hogy az étkezés és a programok költsége is valamilyen önkormányzati sorról kerül finanszírozásra? Akkor 
pedagógusokra nem lesz szükség, ha jönnek kísérők?  
 
Csóti Zsombor: Igen, de a Képviselő Asszony meg fogja küldeni a levelet, abból úgy tűnik egyértelműen, hogy 
felnőttek jönnek velük.  
 
Romhányi Ildikó: Szeretnék először is elnézést kérni, mert nem teljesítettem azon ígéretemet, amit a legutóbbi 
bizottsági ülésen tettem, hogy a rendelettel kapcsolatban írásban visszajelzek, hogy mire lehet költeni, mire nem. 
Itt az ásványvizekről beszéltünk anno, de nyilván ez egy nagyobb kör, csak konkrétan az ásványvizek kerültek 
szóba. dr. Világos István csoportvezető úrral ettől függetlenül természetesen egyeztettem, akivel végigbeszéltük 
ennek a rendeletnek a mibenlétét. Arra a következtetésre jutottunk, vagy segített értelmezni a rendelet 
szövegezését, hogy például amennyiben mi vennénk ásványvizet, mert egy adománygyűjtésnél nem jön össze 
annyi, amennyit ki szeretnék juttatni, akkor ebből a pénzből meg lehet venni, ez egy természetbeni támogatásnak 
minősül, amit tudunk biztosítani ebből az adományszámlából. Azt mindenképpen tudni kell, hogy sajnos például, 
hogyha mi vennénk az ásványvizeket, most maradjunk az ásványvíznél, akkor azért ebből a pénzből, ami 
összegyűlt a számlán, még plusz 33,04 százalék reprezentációs járulékot kell fizetni, tehát nem biztos, hogy azt 
onnan érdemes megvásárolni. Viszont most itt szóba került a táboroztatással kapcsolatban az étkezési költség 
például. Az étkezési költséget, ha itt jönnek a beregszászi gyerekek, amiről szól a rendeletünk, azt ebben a 
természetbeni támogatásra biztosított rendeletbeli szövegezésben szereplő étkeztetést, ki lehet ebből fizetni a 
gyerekek részére. De ugyanúgy természetesen számlával, mindennel el kell számolni. De például, ha a Bizottság 
úgy dönt, akkor az étkezést tudjuk a beregszászi gyerekeknek, illetve az őket kísérő felnőttek részére is ebből 
biztosítani.  
 
Csóti Zsombor: Csak a jegyzőkönyv végett, hogy ez a hozzászólás az adományszámlára összegyűlt pénzről szólt. 
A programköltségek mehetnek ebből, vagy azok a testvérvárosi sorról menjenek? 
 
Romhányi Ildikó: A programköltségek nem minősülnek természetbeni támogatásnak. A programköltségeket a 
testvérvárosi sorból tudjuk fedezni. A legutóbbi képviselő-testületi ülésen, amikor elfogadásra került a költségvetés 
módosítás, megemeltük a testvérvárosi sort, úgyhogy a programok tudnak a testvérvárosi sorból menni. 
 
 Csóti Zsombor: Akkor tennék egy határozati javaslatot, hogy a Bizottság döntsön arról, hogy a Beregszászról 
július 22. és július 29. között érkező 100 fő (gyerekek és felnőtt kísérőik) nyári táboroztatásáról a Hivatal 
gondoskodik, az utaztatást biztosítja, és a két iroda együttműködésében akár az adományszámlán összegyűlt 
összegből, a felmerülő költségeket Balatonlellén fedezik. Akkor ezzel kiegészítjük az előző határozatunkat, hogy a 
Hivatal nem csak az iroda által szervezett 2 hét múlva szervezett adománygyűjtésről, hanem az adományszámla 
népszerűsítéséről vagy köztudatba kerüléséről is gondoskodjon. Tehát hirdessük azt a számlát is, hogy pénzbeli 
adományokkal is lehet segíteni. A határozati javaslat szövegszerűen az, hogy: ”A Bizottság felkéri a szakirodákat, 
hogy együttműködve a július 22-29. között a Beregszász testvérvárosból érkező 100 fő Balatonlellén történő 
táboroztatásáról, az utazás megszervezéséről, ami a határról ide, és a határra visszaszállításról szól, adott esetben 
a megfelelő méretű busszal vagy buszokkal, valamint az irodák együttműködve, akár az adományszámlán 
összegyűlt pénzből is biztosítsák az érkezők szállását, étkezését, és programjait, és az összes felmerülő költséget.” 
 
Több hozzászólás nem volt a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
IB 18/2022. (VI.7.) 

Határozat 
Az Orosz Ukrán háború által okozott válság kezelésére létrehozott Ideiglenes Bizottság felkéri a szakirodákat, hogy 
gondoskodjanak együttműködve a július 22-29. között a Beregszász testvérvárosból érkező 100 fő Balatonlellén 
történő táboroztatásáról, az utazás megszervezéséről, ami a határról ide, és a határra visszaszállításról szól, adott 
esetben a megfelelő méretű busszal vagy buszokkal, valamint az irodák együttműködve, akár az adományszámlán 
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összegyűlt pénzből is biztosítsák az érkezők szállását, étkezését, és programjait, és az összes felmerülő költséget.
                                          (2 igen, egyhangú) 
(A szavazásban  2 fő bizottsági tag vett részt) 
 
 
Czakóné Dobó Krisztina: Kérem, hogy valaki koordinálja ezt a Hivatal részéről. 
 
Csóti Zsombor: Akkor Szilágyi Imre irodavezető úr fogja koordinálni ezt. Arra tennék javaslatot, hogyha a 
következő hónapokban olyan rendkívüli esemény történik, ami igényelni fogja a Bizottság döntését, akkor 
ülésezzünk. Ha gyűlik az adomány és a FESZGYI nyilván jelezni fogja, és akkor eldöntjük, hogyan fogjuk 
kiszállíttatni. Egyébként nagyon kellemes nyarat, jó pihenést és sok sikert kívánok mindenkinek. Nagyon szépen 
köszönöm mindenkinek a megjelenést, az ülést 9.35 órakor bezárom. 
 

K.m.f. 
 
 

 
      Gyurákovics Andrea         Csóti Zsombor 
           bizottsági tag                 elnök  
 
 
 
    Benkő Irén Erzsébet            
     jegyzőkönyvvezető     
 


