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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. szeptember 13-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, 
                            Gyurákovics Andrea. 
  
Hivatal részéről: Szilágyi Imre irodavezető, dr. Pap Ágnes irodavezető, Nehéz Jenő informatikus, Koór Henrietta 
csoportvezető, Fábián Beatrix jegyzőkönyvvezető.  
 
Meghívottak: Bodonyiné Molnár Margit – a FESZGYI igazgatója, Vinczéné Árvai Klára – a FESZGYI igazgató 
helyettese, szakmai vezetője, Pusztaszeri Bianka – a FIÜK munkatársa. 
 
 
Csóti Zsombor: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit! Megállapítom, hogy a Bizottság 3 fővel 
határozatképes, az ülést 9:00 órakor megnyitom. Szeretném megkérdezni, hogy napirend előtt kíván-e bárki szólni. 
Nincs. Nem látok ilyet. Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a napirenddel kapcsolatban a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
IB 19/2022. (IX.13.) 

Határozat 
Napirend:  
 
1./ Beszámoló az adománygyűjtésről 
Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Csóti Zsombor elnök 
 
2./ Döntés a rendelkezésre álló források felhasználásáról 
Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Csóti Zsombor elnök 
 
3./ Döntés az összegyűjtött adományok kijuttatásáról  
Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Csóti Zsombor elnök 

 
 (3 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.) 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Beszámoló az adománygyűjtésről 
Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Csóti Zsombor elnök 
 
2./ Döntés a rendelkezésre álló források felhasználásáról 
Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Csóti Zsombor elnök 
 
3./ Döntés az összegyűjtött adományok kijuttatásáról  
Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Csóti Zsombor elnök 
 
Csóti Zsombor: Szeretném azzal kezdeni, hogy őszintén köszönöm a Hivatal összes dolgozójának és 
képviselőtársaimnak azt, hogy nyáron a táboroztatás, az ukrán gyermekek pihenése ilyen flottul, jól szervezetten 
és sikeresen lezajlott. Tényleg mindenki szerintem erőn felül megtett mindent azért, hogy ezek a rászoruló 
gyermekek, vagy ebben a szituációban élő gyermekek egy picit ki tudjanak kapcsolódni, föl tudjanak töltődni. Amit 
én láttam és hallottam, tényleg egyértelmű siker volt. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki ebben részt vett.  
A meghirdetett napirendeket én egy picit összevontam, mert beszéltem az irodavezető asszonyokkal. A Pénzügyi 
Iroda arról tájékoztatott engem, hogy a Bizottság által felhasználható vagy az általunk befolyásolható pénzügyi 
keret az elfogyott. Nekünk ilyen jellegű mozgásterünk nincs. Valamint azt a tájékoztatást is kaptam, hogy a nyáron 
nem túl nagy intenzitással, vagy érdeklődéssel a gyűjtés folyamatos volt, de nem túl sikeres. Hacsak valaki nem 
akar a nyárhoz vagy ehhez a két témához külön hozzászólni, akkor tennék egy határozati javaslatot, miszerint 
felkérjük a Hivatalt, hogy az eddig összegyűjtött és eddig ki nem szállított adományok Beregszászra való 
kiszállítását szervezzék meg és azokról gondoskodjanak. Szeretném kérdezni, hogy ehhez van-e valakinek 
hozzáfűzni valója? 
 
Gyurákovics Andrea: A legutolsó csapat gyermek, akik Ukrajnából jöttek, ők a belső menekültek voltak 
Beregszászon. Majd a képviselő-testületi ülésen is szeretném elmondani, illetve elhozni, azt az ukrán zászlót, amit 
a gyerekek aláírtak nekünk, megköszönve a segítségünket, hogy a gyerekek úgy voltak ott a táborban, 
Balatonlellén, hogy az első pár napban igazából nem mosolyogtak, nem tudtak felszabadultak lenni. A vonat nem 
messze megy el a tábortól, és mesélte a kísérőjük, hogy a gyerekek mindig attól féltek, hogy akkor most a tankok 
jönnek. Úgyhogy, kellett egy pár nap, mire rájöttek, hogy nincsenek veszélyben és itt mozoghatnak, mehetnek. 
Ugyanis ezek a gyerekek úgy szálltak föl a buszra, hogy tulajdonképpen pincékből és óvóhelyekből szálltak fel a 
buszra és jöttek Magyarországra. Aztán az Ukrán Udvarban már azt lehetett látni, hogy mosolyognak, 
felszabadultak voltak, nagyon nagyon örültek. És aztán abban maradtunk a kísérőkkel, hogy amennyiben még van 
ilyen igény, akkor mi természetesen – én a Bizottság nevében, így, utólagos engedelmükkel – megígértem, hogy 
segítünk továbbra is a balatonlellei vagy a kincsesbányai táboroztatással kapcsolatosan. Továbbra is próbálunk 
nekik segíteni. Természetesen az adományok kijuttatásában is segítek. A kontaktok nekünk kint, Beregszászon 
megvannak. Nézek Irodavezető Asszonyra, ha kell ebben segítség – itt kell kísérőlevél, minden -, ha szükséges, 
akkor én természetesen ugyanúgy a segítséget megadom. Ha kell, akkor megyek. Megyünk ugyanúgy kísérőnek, 
mint ahogy az előző alkalommal mentünk. 
 
Csóti Zsombor: Nagyon bízom benne, hogy a háborúnak az összes borzalmából mi kézzelfoghatóan nem fogunk 
többet megtapasztalni, de hát ezt is szörnyű, még hallani is. 
 
Dr. Pap Ágnes: Egyeztetnem kell Romhányi Ildikóval, hogy milyen sorról tudjuk ezt finanszírozni. Én kértem 
ajánlatot ugyanúgy a Markanting Kft-től, mint az eddigiekben. Ha olyan 1 tonna mennyiségű összegyűlt adomány 
van, akkor a 3,5 tonnás autó elegendő. Az bruttó 165.100, az ugyanaz, mint a régi ára, 130  Ft+ ÁFA. Ha több, 
akkor kell az 5 tonnás autó. Az egy kicsit drágább 160.000 Ft + ÁFA, 203.200 Ft bruttóban. De hogy milyen sorról 
történhet a kifizetés, azt Irodavezető Asszonnyal meg Jegyző Asszonnyal kell megbeszélnem. 
 
Szilágyi Imre: Azt gondolom, hogy Irodavezető Asszonnyal praktikus egyeztetni, mert az ukrán táboroztatás 
kapcsán a testvérvárosi sort is használtuk. Én sem néztem még meg egyébként a tételes költségvetési soroknak 
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a felhasználását. Irodavezető Asszony nyilván meg tudja mondani. Nem tudom, hogy azon egyébként van-e kellő 
fedezet. 
 
Csóti Zsombor: Beszéltem az Irodavezető Asszonnyal erről, tehát jeleztem neki, hogy a Bizottságnak nagyjából 
ez lesz a mai döntése, vagy ide fogunk ma eljutni és ő azt mondta, hogy ennek nagyságrendileg nem látja 
akadályát, tehát az egyeztetés után ez biztos megoldható lesz. Nem biztos, hogy ott akár egy tonnányi adomány 
még össze van gyűjtve a művelődési házban. Kerül, amibe kerül, lényeg az, hogy akkor ez az adomány még az 
ősszel jusson ki. Ennyi lenne a kérés.  
 
Gyurákovics Andrea: Úgy emlékszem, hogy körülbelül egy tonna az, amit mi számoltunk még a legelején. Az, 
ami még szerintem ott lehet, arra nagyjából lehet, hogy a 3,5 tonnás elég lesz. Azt gondolom, hogy ezen a párezer 
forinton nem fog múlni, hogyha az 5 tonnás autót kell igénybe venni. Elnök Úrnak már jeleztem, hogy nekem közben 
egy olyan ötlet is jött, mivel hallottam a Kossuth Rádióban Babják Editet nyilatkozni - ő a kárpátaljai, beregszászi 
iskolák működéséért felelős személy ott kint-, hogy nekik most az iskolakezdés is problémát okozott, hiszen jóval 
több iskolás gyerek van most Beregszászon, mint egyébként életvitelszerűen. Annak idején a FESZOFE Kft-nél 
volt-e ilyen, ott van nyomda, van erre kapacitás, hogy lehet-e ezt kibővíteni azzal, hogy mi valamilyen szinten így 
is segítve, ők annak idején csináltak füzeteket iskolásoknak. Most is csinálnak. Erre van-e kapacitása a FESZOFE 
Kft-nek, van-e lehetőség. Persze, gondolom ez megint a Irodavezető Asszony kell, hogy adott esetben egy októberi 
testületi ülésen egy költségvetés módosítással rendeljünk oda több pénzt a FESZOFE Kft-nek. Hogy adott esetben 
ilyen tanszercsomagokkal is próbáljuk meg segíteni a beregszászi városvezetést, mert azt gondolom, hogy ez nekik 
ugyanúgy megterhelő, mint a menekültek ellátása – idézőjelbe téve a megterhelőt - , de hogy ez valamilyen szinten 
így akkor talán a gyerekeknek is – még azon túl, hogy nyáron táborban tudtak itt lenni – még így is tudunk segíteni. 
 
Csóti Zsombor: Ez nagyon jó ötlet. Ha képviselőtársaim megengedik, akkor én beszélek az Igazgató Úrral és az 
Irodavezető Asszonnyal, hogy ezt valamennyire készítsük elő, de szerintem ez nem akadályozza azt, hogy ami 
most megvan, akkor azt szervezzük le és akkor, hogyha időben úgy van, legfeljebb a kiszállítást még egy-két héttel 
megtoljuk, hogy ráférjenek a füzetek.  
 
Gyurákovics Andrea: Közben ránéztem Igazgató Asszonyra. Ő nem volt itt az elején, amikor mi megköszöntük a 
munkát és a segítséget és az adománygyűjtést. Most úgy döntöttünk – ez volt az eleje -, hogy most ami összegyűlt, 
azt kijuttatjuk Beregszászra és aztán utána kezdünk el gondolkodni például a tanszerek vagy egyéb más ilyen 
segítségen, amennyiben lehetséges, hogy erre valamilyen fedezetet találjunk, de köszönjük szépen a segítséget! 
 
Bodonyiné Molnár Margit: Először is elnézést kérek a késésért! Bocsánat, de az élet felülír sok mindent. Egy picit 
csalódott vagyok, mert én több mindenre gondoltam. Egy kicsit nagyobb összefogásra vagy egy kicsit több 
adományra gondoltam, mint ami FESZGYI berkein belül összegyűjtésre került. Valójában tényleg nagyon 
minimális, egy-egy darab érkezett az olajból, a cukorból, a sóból, a bébiételből és kettő darab konzerv. És ugye a 
Ferenc téren pedig én arra gondoltam, hogy talán ott még nagyobb lesz az érdeklődés. Sajnos úgy jöttek oda, hogy 
mit adunk, mit osztunk. Úgyhogy, lehet, hogy az is benne van, hogy a lakók hozzászoktak ahhoz, hogy a FESZGYI 
általában oszt és általában adományokat ad és nem adományokat gyűjt. Bízom benne, hogyha bármi olyan dolog 
van, amiben tudunk segíteni, természetesen továbbra is a munkatársaink rendelkezésre állnak és magában a 
részlegeinkben ezek után is lehet bármit vinni. Hogyha esetleg valami érkezik, akkor úgyis jelentkezünk és jelezzük.   
 
Csóti Zsombor: Annyit felejtettem még el, hogy Czakó Krisztina arról tájékoztatott, hogy a munkásszállón jelen 
pillanatban – azt hiszem – kettő fő van elszállásolva, de ők is folyamatosan készen állnak arra, hogy ha van rá 
igény, tudnak ott szállásban segítséget nyújtani. Egyébként meg sajnos az van, hogy szerintem hozzászokott a 
társadalom ahhoz, hogy háború van és most már kicsit kisebb a lelkesedés. Meg hát mindenki most már a saját 
kis nadrágszíját tekergeti maga körül, mert ki tudja, hogy mi vár ránk. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról! 
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
  



4 
 

IB 20/2022. (IX.13.) 
Határozat 

 
Az Orosz Ukrán háború által okozott válság kezelésére létrehozott Ideiglenes Bizottság felkéri a Hivatalt, hogy az 
összegyűjtött adományok Beregszászra történő kiszállítását szervezze meg. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
 
 

(3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Csóti Zsombor: Ha másnak nincs hozzáfűzni valója, akkor én nagyon szépen köszönöm és valószínűleg akkor 
októberben a tanszerek ügyében újra találkozunk. Köszönöm a megjelenést mindenkinek, az ülést 9:15 órakor 
bezárom. 
 

K.m.f. 
 
 

 
      Gyurákovics Andrea         Csóti Zsombor 
           bizottsági tag                 elnök  
 
 
 
     Fábián Beatrix            
     jegyzőkönyvvezető     
 


