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Tisztelt Képviselő-testület!

Mint közismert, 2022. február 24-én az Oroszországi Föderáció hadműveletet indított Ukrajna
ellen, a háború jelenleg is tart, amely háborús helyzet közvetve kihat Magyarország Ukrajnával
közös határa melletti településekre, közöttük Lónya községre is.
2022. február 28-án kerestük meg a frakcióvezetőket, hogy jelezzék jóváhagyásukat arra
vonatkozóan, hogy Önkormányzatunk a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére
1 000 000.- Ft-ot adományozzon. A frakcióvezetők egyhangúlag jóváhagyták a javaslatunkat,
amely következtében fel is vettük a kapcsolatot a szervezettel, és megkezdtük a támogatási
szerződés megkötésének előkészítését. A szerződés aláírására a Képviselő-testületi döntést
követően kerül sor.
Ezt követően megvizsgáltuk annak a lehetőségét, hogyan tudnánk közvetlenül is segíteni a
legérintettebb településeknek. Hivatalunk felvette a kapcsolatot Lónya Község
Önkormányzatával, amely következtében megállapodtunk egy együttműködés megkötéséről.
Az egyeztetések során a partner jelezte, hogy mi az, amelyben leghatékonyabban tudnánk
segítséget nyújtani a krízishelyzet kezelésében. A partner önkormányzat jelezte, hogy egy
esetleges látogatás során zöldségre és gyümölcsre lenne szükségük, mivel ez az egyetlen
termékcsoport, amely nem érkezik a segélycsomagokon keresztül.
Ezen túl a partner község jelezte, hogy a túlzsúfoltság miatt a Lónyán elszállásolt menekülők
befogadása és átszállítása is hatalmas segítség lenne.
Az együttműködési megállapodással kapcsolatban 2022. március 7-én kértük ki a
frakcióvezetők előzetes jóváhagyását, amelyet meg is kaptunk. Az együttműködési
megállapodás megkötésére 2022. március 9-én került sor, Lónyán, ahova adományokat és
ajándékokat vittünk, valamint találkoztunk azokkal a családokkal, akik Soroksárra érkeztek
később. A lónyai önkormányzattal való együttműködésünk folyamatos lesz, amíg a háborús
helyzet tart.
A kialakult orosz-ukrán háborús konfliktus magyarországi kihatásaira tekintettel Lónya Község
Önkormányzatával az előterjesztés 1. számú mellékletét képező együttműködési megállapodást
kötötte meg Önkormányzatunk.
A fenti rendelkezés értelmében jelen tájékoztatásom mellett kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,
hogy az előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodás – utólagos –
jóváhagyásáról dönteni szíveskedjék.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 1. határozati javaslat I. pontjában szereplő
„jelen határozat melléklete” alatt jelen előterjesztés 1. számú mellékletét kell érteni.
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Határozati javaslatok:
1.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2022. (II. 17.) határozata Lónya Község Önkormányzatával kötött együttműködési
megállapodás jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.

II.

jóváhagyja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és Lónya
Község Önkormányzata között az ukrajnai háborús konfliktus magyarországi
kihatásaira tekintettel megkötött, jelen határozat melléklete szerinti együttműködési
megállapodást.
felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse Lónya Község
Önkormányzat Polgármesterét.

Határidő: azonnal
Felelős: Bese Ferenc polgármester

2.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2022. (II. 17.) határozata a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.

II.
III.

1.000.000 Ft, azaz egymillió forint összegű támogatást biztosít Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet (1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 64.) részére az Önkormányzat
2022. évi költségvetésének „Céltartalék – egyéb tartalék” sora terhére.
felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pontban foglalt támogatás
nyújtásához szükséges Támogatási Szerződés megkötéséről.
felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a Magyar
Ökumenikus Segélyszervezetet.

Határidő: 2022. április 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslatok
elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
Budapest, 2022. március 09.
dr. Göndör-Kökény Katalin
az előterjesztés készítője

Melléklet: 1. számú melléklet – Együttműködési megállapodás
2. számú melléklet – Egyeztető lap

Bese Ferenc
előterjesztő

