
 

 

 

      Iktató szám: 283/2022. 
 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. december 8-ai ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat Bucsa várossal testvérvárosi kapcsolat létesítésére  
 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina polgármester 
    Csóti Zsombor önkormányzati képviselő 

 

Készítette:    Polgármesteri Kabinet 
 
Előzetesen tárgyalja:  KOENB, 2022. december 7. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített X többség szükséges. 

 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 



 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 6. pontja 

értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át megállapodás külföldi 

önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való 

csatlakozás, abból történő kiválás. 

 

A testvérvárosi kapcsolatok mindenek előtt értékközösséget, szolidaritást és kölcsönös 

segítségnyújtást takarnak. Ezek fényében kezdeményezem, hogy Ferencváros következő 

testvérvárosa az ukrajnai Bucsa város legyen.  

Bucsa (ukránul: Буча) település Ukrajnában, a Kijevi területen. Lakossága 2021-ben 36 971 fő 

volt. Kijevtől mintegy 25 km-re északnyugatra fekszik. 1898-ban jött létre, amikor a Kovelt 

Kijevvel összekötő vasútvonal mentén egy vasútállomást építettek fel itt. Nevét a vasútvonalat 

keresztező Bucsa folyóról kapta. 2006. február 9-én városi rangot kapott.  

A várost a februárban indított orosz invázió közben elkövetett tömeggyilkosság tette világszerte 

ismertté. Az ukrán kormány adatai szerint 2022 márciusában több mint 400 civilt öltek meg 

Bucsában. A tömeggyilkosságot szemtanúk beszámolói, és a helyszínen készült videók 

bizonyítják. Az orosz kormány tagadja a bűncselekményt, az erről készült képeket és videókat 

provokációnak vagy megrendezett eseménynek tartja.  

Ferencvárosnak eddig csak határon túli magyar településekkel volt testvérvárosi kapcsolata. 

Közös ügyeinket azonban nem intézhetjük szomszédaink nélkül. Ukrajna és Magyarország 

sorsának számos közös vonása van. Mindkét ország jövője a mellérendelt partneri viszonyok 

és a nyugati integráció megteremtésén múlik. Ukrajna ma önmagáért harcolva mások 

szabadságát is védi.  

A magyar kormány az egyetlen uniós kormány, amely megtöri az Ukrajna melletti összeurópai 

szolidaritást, így fokozza Magyarország nemzetközi elszigeteltségét, súlyosan veszélyezteti a 

Kárpátaljai magyarok élethelyzetét. A kerületünk mellett Magyarországért is felelős 

önkormányzatként, morális kötelességünk lehetőségeinkhez mérten ellensúlyozni a magyar 

kormány történelmi bűneit. 

Ferencváros Bucsával való testvérvárosi kapcsolata két szempontból fontos. Ferencváros 

Önkormányzata intézményes kereteket és ezen keresztül szélesebb lehetőségeket kap a 

segítségnyújtásra. Ezzel egy időben ez a kötelék kiállást is jelent az ukrán áldozatok mellett, 

tanúbizonyság a nyugati demokrácia értékei mellett és tiltakozás az értelmetlen háború és 

elnyomás ellen. 

 

Budapest, 2022. december 1. 

 

Baranyi Krisztina s.k.       Csóti Zsombor s.k. 

polgármester        önkormányzati képviselő 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy 

 

1. Bucsa várossal testvérvárosi kapcsolatot létesít. 

 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a testvérvárosi kapcsolat kialakításával 

kapcsolatos szerződést és az ehhez szükséges dokumentumokat írja alá. 

 

Határidő: döntést követő 30 nap  

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


