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Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag -
Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag -
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag -
Varosiizemeltetesi Bizottsag

Hatarozati javaslat a bizottsag szamara: -

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 2022. februar 24. napjan tartott 3. 
rendes ulesen, napirend elotti felszolalasban a polgarmester kinyilvanitotta, hogy olyan napon 
tartja a kepviselo-testiilet a rendes iileset, amikor megtamadtak egy szuveren allamot, 
Ukrajnat. Jozsefvarosban ukranok is laknak, ukran nemzetisegi onkormanyzatunk is van, de 
nemcsak ezert, hanem azert, mert Jdzsefvaros lakossaga bekeszereto, es minden indokolatlan 
agressziot, plane, az ilyen totalis fegyveres agressziot, elitel.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 2022. februar 24. napja ota a 
rendelkezesere allo eszkozeivel segiti az Ukrajna orosz lerohanasa miatt a fovarosba erkezd 
haboru elol menekulok ellatasat: 30 + 7 ferdhelyet biztositott a JKN es a JSZSZGYK 
segitsegevel, ahol eddig 441 „vendegejszakat” toltottek raszorulok, akik adomanyok 
segisegevel napi haromszori etkezesben es ruhanemu ellatasban reszesiiltek. Folyamatosan 
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resztvesziink lakossagi es egyeb adomanygyujtesben, azokat az adomanyokat amiket nem 
hasznalunk fel, tovabbitjuk segito szervezeteknek illetve kbzvetleniil a hatarra es a hataron 
tulra is kiildunk adomanyokat.

2022. marcius 17. napjan a Jozsefvarosi Ruszin Onkormanyzat es a Fovarosi Ruszin 
Nemzetisegi Onkormanyzat illetve a Fovarosi Ukran Onkormanyzat azzal a tamogatasi 
kerelemmel (melleklef) fordult az Onkormanyzat fele, hogy az Onkormanyzat a haboru miatt 
menekiilt gyermekek reszere biztositson gyermektaborozasi lehetoseget a magyarkuti 
iidiildjeben olyan gyermekeknek, akik szamara jelenleg egy tabor nagy segitseget nyujtana.
Az Onkormanyzat biztositana a szallast a magyarkuti iiduloben a Jozsefvaros Kozossegeiert 
Nonprofit Zrt.-n keresztul. A gyermekek utaztatasat es etkezteteset az Onkormanyzat 
bonyolitana, mig a gyermekek felugyeletet, a programok kialakitasat es lebonyolitasat a 
Kisvardai Ruszin Nemzetisegi Onkormanyzat biztositana.

IL A beterjesztes indoka
A 2022. evi kbltsegvetesben biztositani kell a tabor lefolytatasahoz sziikseges fedezetet, ami a 
kepviseld-testulet kizarolagos hataskbre.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
Az Onkormanyzat kizarolagos tulajdonaban - mely a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit 
Zrt. telephelye - levo ingatlanon (Magyarkut) gyermektabor szervezese es lebonyolitasa 
erdekeben sziikseges, hogy a donteshozo meghozza dbnteset.

A tabor megtartasanak Onkormanyzatra eso fedezete brutto 13.000.000,- Ft bsszegben 
sziikseges, mely az Onkormanyzat 2022. evi koltsegvetesrol szolo 6/2022. (11.24.) 
onkormanyzati rendelet 9. melleklet Altalanos tartalek terhere biztosithato.

IV. Jogszabalyi kbrnyezet
A Nektv. 10. § (4) bekezdese ertelmeben a keriileti onkormanyzat feladata a nemzetisegi 
iigyek ellatasa, melynek soran a telepulesi onkormanyzat kbteles biztositani a helyi 
nemzetisegek jogainak ervenyesuleset.
A Kepviseld-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 
06.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: SZMSZ) 1. § (10) bekezdese szerint a 
kepviseld-testulet az Mbtv. 13. § (1) bekezdeseben meghatarozott kotelezo feladatok mellett 
az bnkent vallalt feladatok ellatasarol, azok megvaldsithatosaga erdekeben a targyevi 
koltsegvetesi rendeletben forrasbiztositassal dbnt.
A 2022. evi koltsegvetesrol szolo 6/2022. (II. 24.) onkormanyzati rendelet 12. §-a szerint
(1) A kepviselo-testiilet felhatalmazza a polgarmestert
e) az Altalanos tartalek terhere esetenkenti, legfeljebb 20.000.000 Ft osszeg felhasznalasara.
(2) Az Altalanos tartalek mddositott elbiranyzata 20.000.000 Ft osszeg ala nem csokkenhet. A 
kepviselo-testiilet Fejlesztesi celtartalekot kiilonit el a kbltsegvetesben mar jovahagyott 
felhalmozasi feladatok evkbzi, sziikseges es indokolt tbbbletfinanszirozasara. Az Altalanos 
tartalek es a Fejlesztesi celtartalek terhere uj felhalmozasi eldiranyzatrdl szolo dontes a 
kepviselbtestiilet kizarolagos hataskbrebe tartozik.

A Magyarorszag helyi bnkormanyzatairbl szolo 2011. evi CLXXXIX. tbrveny 46. §-a alapjan 
az elbterjesztes nyilvanos iilesen targyalando, a hatarozati javaslat elfogadasahoz a Kepviseld- 
testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) 
onkormanyzati rendelet 30. § (2) bekezdese es 6. mellekletenek 6. pontja alapjan 
(kbltsegvetest erinti) mindsitett tbbbseg sziikseges.

Az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. tv. 36. § (5a) bekezdese szerint az allamhaztartas 
onkormanyzati alrendszereben a koltsegvetesi evet kbvetd ev vagy evek kiadasi elbiranyzatai 
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terhere kotelezettsegvallalasra az iranyito szerv altal megallapitott, ennek hianyaban a 
koltsegvetesi ev kiadasi eloiranyzataival megegyezo bsszegti kiadasi elbiranyzatok szabad 
eloiranyzatanak mertekeig keriilhet sor, amelynek fedezetet a kdtelezettseget vallalonak a 
tervezesekor biztositania kell.

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII. 13.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: 
Vagyonrendelet) 15. § (1) bekezdese szerint az Onkormanyzatot - torvenyben meghatarozott 
elteresekkel - megilletik mindazok a jogok es terhelik mindazok a kdtelezettsegek, amelyek a 
tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megilletd jogok gyakorlasarol a Kepviselo- 
testulet rendelkezik. A tulajdonost megilletd jogokkal vald rendelkezes alatt a Kepviselo- 
testulet azon donteset kell erteni, amelyek meghatarozzak
a) az Onkormanyzatot, mint tulajdonost megilletd jog gyakorlasara jogosultakat es a 
gyakorlasra atruhazott jogositvanyokat,
b) a tulajdonosi jogok gyakorlasanak a felteteleit.

Fenti rendelkezesek alapjan javaslom az alabbi hatarozat elfogadasat.

Melleklet: nemzetisegi bnkormanyzatok kerelme

Hatarozati javaslat
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek

..... /2022. (.......... ) szamu hatarozata

A haboru elol menekiilb gyermekek magyarkuti taboroztatasaval kapcsolatos 
koltsegvetesi dontesek meghozatalarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete ugy dbnt, hogy:

1. az Onkormanyzat egyiittmukodik a Kisvarda Varos Ruszin Nemzetisegi 
Onkormanyzataval, valamint a Fovarosi Ukran Onkormanyzattal, a Fovarosi Ruszin 
Nemzetisegi Onkormanyzattal es a Jozsefvarosi Ukran Onkormanyzattal es a 
Jozsefvarosi Ukran Onkormanyzattal 2 x 70 fo, haboru elol menekulb gyermek 
taboroztatasa celjabol;

2. az 1. hatarozati pont szerinti egyuttmukodes kereteben:

a) az Onkormanyzat brutto 10.200.000 Ft dsszeget biztosit az osszesen legfeljebb 
2 x 70 fo taboroztatasahoz sziikseges etkeztetesi, szallitasi es egyeb kdltsegekre;

b) a Jozsefvaros Kbzossegeiert Nonprofit Zrt. hasznalataban levo 2621 Veroce- 
Magyarkiit 1302/2. hrsz. alatti iiduloben a gyermekek taboroztatasa miatt felmeriilt 
szallaskoltsegekre - 100.000 Ft/nap osszegben - a Jozsefvaros Kbzossegeiert 
Nonprofit Zrt. kbltsegveteseben osszesen brutto 2.800.000 Ft-ot biztosit;

3. felkeri a polgarmestert az 1. pontban meghatarozott feladatra a sziikseges penzugyi 
fedezetnek, mindbsszesen brutto 13.000.000 Ft dsszegnek a 2022. evi kbltsegvetesrbl 
szolo 6/2022. (II. 24.) onkormanyzati rendelet 9. mellekleteben szereplb Altalanos 
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tartalek terhere atcsoportositassal torteno biztositasara, valamint a valtozasoknak a 
2022. evi koltsegvetesrol szolo 6/2022. (II. 24.) onkormanyzati rendelet soron 
kovetkezd modositasaban torteno atvezetesere;

4. felkeri a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt-t a helyszin biztositasara;

5. modositja a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt 2022. evi kozszolgaltatasi 
szerzodesenek masodik mellekletet akkent, hogy annak osszeget - a 2. b) hatarozati 
pontban szereplo feladat ellatasahoz sziikseges osszesen brutto 2.800.000 Ft osszeggel 
megemeli, es felhatalmazza a polgarmestert a kozszolgaltatasi szerzodesmddositas 
alairasara.

Felelds: polgarmester

Hatarido: a 3. pont tekinteteben a 2022. evi koltsegvetesrol szolo 6/2022. (II. 24.) 
onkormanyzati rendelet soron kovetkezd modositasa; az 5. pont tekinteteben a 
kozszolgaltatasi szerzodes mddositasara 2022. majus 31.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Polgarmesteri kabinet, Koltsegvetesi es 
Penziigyi Ugyosztaly, Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly, Jozsefvaros Kozossegeiert 
Nonprofit Zrt.

Budapest, 2022. marcius 24. 

Szili- Darok Ildiko 
alpolgarmester

Torvenyessegi ellenorzes:

dr. Sajtd$ Csilla 
jegyzo\



Targy: Kerelem gyermektaborozasi lehetoseg biztositasara, a haboru miatt 
menekiilt gyerekek szamara.
Tisztelt Piko Andras Polgarmester Ur!
Tisztelt Jozsefvarosi kepviselo-testulet!

A Jozsefvarosi Ruszin Onkormanyzat, aFovarosi Ruszin Nemzetisegi 
Onkormanyzat azzal a keressel fordulunk Onokhoz, hogy a Jozsefvarosi 
Onkormanyzat gyermektaborozasi lehetoseget biztositson a kialakult haborus 
helyzet miatt az Ukrajnabol menekult gyermekek reszere. A rank nehezedo 
nyomas miatt keijuk, hogy minel hamarabb ket, egymast kbvetb tumusban (2 x 
14 nap) 70-70 fo taboroztatasra legyen lehetoseg a Jozsefvarosi Onkormanyzat 
gyermekudulojeben Magyarkuton. Jelenleg a hatar menten sok csalad nelkiili 
gyermek tartozkodik segitsegre szorulva.
Kerjiik, hogy a szallas es etkezesi lehetoseget teritesmentesen biztositja 
szamunka az onkormanyzat!
Pozitiv elbiralas esetenjavasoljuk, hogy a Jozsefvarosi Onkormanyzat 
egyuttmukodesi szerzodest kosson a Jozsefvarosi Ruszin Onkonnanyzattal, es a 
Fovarosi Ruszin Nemzetisegi Onkormanyzattal.

A Ruszin Onkonnanyzatok a civil szervezetekkel segitenek az adomanyok 
gyujteseben, esetleg programok szervezeseben es minden mas munkaban, ami a 
taboroztatassal egyiitt jar!



Targy: Kerelem kiegeszitese gyermektaborozasi lehetoseg biztositasara, a haboru miatt menekult 
gyerekekszamara.

Tisztelt Piko Andras Polgarmester Ur!

Tisztelt Jdzsefvarosi Kepviseld-testiilet!

Koszbnbm, hogy keresunk befogadast nyert es segitseget tudnak nyujtani az ukran gyermekek 
taboroztatasaban, melyre a haboru miatt kerulsor!

A tabor megszervezese, adminisztracidja, iigyintdzese, a gyermekek torvenyi kepviselete, felugyelete, 
programjai a mi felelossegunk. Onoktol a hely biztositasat es az elelmezest, illetve az utaztatasban 
tortend segitsegnyujtast kerjiik!

A tabor fo szervezdje Erdelyi Tatjana lesz, aki a Kisvardai Ruszin Onkormanyzat elndke. A 
programokban tobb civil szervezet is reszt vallalt. Ezeket szinten Tatjana fogja koordinalni.

Tisztelettel:

Elnok

Fdvarosi Ukran Nemzetisegi Onkormanyzat

Ukranok Europai Szovetsege



Targy: Kerelem kiegeszitese gyermektaborozasi lehetosdg biztositasara, a h^boru miatt menekult 
gyerekekszamara.

Tisztelt Piko Andras Polgarmester UH

Tisztelt Jozsefvarosi Kepviselo-testulet!

Kdszbnbm, hogy keresunk befogaddst nyert es segitseget tudnak nyujtani az ukran gyermekek 
taboroztatasaban, melyre a habord miatt kerulsor!

A tabor megszervezese, adminisztracidja, ugyintezese, a gyermekek torvenyi kdpviselete, felugyelete, 
programjai a mi feleldssegunk. Onoktol a hely biztositasat es az elelmezest, illetve az utaztatasban 
tortdno segitsegnyujtast kerjiik!

A t^bor to szervezoje ErdeJyi Tatjana lesz, aki a Kisvardai Ruszin Onkormanyzat elndke. A 
programokban tbbb civil szervezet is reszt vaHalt. Ezeket szinten Tatjana fogja koordinalni.

Tisztelettel:

Hartyanyi JaroizKava

Elnok .

Fovarosi Ukran Nemzetisdgi Onkormanyzat

Ukranok Europai Szbvetsege


