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Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztő: Vörös Tamás képviselő

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2022. november 24. .................sz. napirend

Tárgy: Javaslat az Európai Bizottság Elnökéhez írt megkeresés támogatására

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszerű többség 
szükséges.

Előkészítő szervezeti egység: -
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Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Kulturális, Civil, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi -
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi -
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi -
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi -
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi -

Határozati javaslat:

I. A tényállás és döntés tartalmának részletes ismertetése

A háború és az arra adott szankciós válaszok brutális energiaár-emelkedéshez vezettek, Európa 
valamennyi országában gazdasági válsághelyzet alakult ki, amelynek következményei Európa- 
szerte éreztetik hatásaikat.

A jelenlegi tőzsdei árak alapján Magyarország 25 legnagyobb városában jövőre 135 milliárd 
forinttal kerül majd többe a gáz- és áramszolgáltatás, mint idén. A kialakult helyzetet tovább 
nehezíti Magyarországon, hogy az uniós helyreállítási és felzárkózási források sem érkeztek 
meg Hazánkba.
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 
elítéli Oroszország katonai agresszióját, és a békét szorgalmazva kiáll Ukrajna területi 
integritása mellett. A gazdasági válsághelyzet megfelelő kezeléseként a Képviselő-testület 
szükségesnek látja, hogy az Európai Bizottság változtasson a gazdasági recessziót okozó 
politikáján, szüntesse meg az európai és magyar embereket sújtó szankciókat, és tegye 
elérhetővé a felzárkózási és helyreállítási alap magyar polgárokat megillető forrásait.

Mindezekre tekintettel javasoljuk, hogy a Képviselő-testület csatlakozzon a Megyei Jogú 
Városok Szövetségének elnöke által Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének 
írt levélhez és hatalmazza fel a polgármestert az előterjesztés 2. számú mellékleteként 
elhelyezett nyilatkozat aláírására.

IL A beterjesztés indoka

Jelen előterjesztés elfogadása tárgyában a Képviselő-testület döntése szükséges. Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület 
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 5. § (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozva a sürgősség 
indoka, hogy a szankciós politika önkormányzati érdeket sért, ellene soron kívül intézkedni 
szükséges, emiatt javasolt, hogy a Képviselő-testület a döntését a 2022. november 24-i ülésén 
meghozza.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

Az előterjesztés célja, hogy a képviselő-testület támogassa a Megyei Jogú Városok 
Szövetségének elnöke által az Európai Bizottság elnökéhez címzett megkeresést és 
felhatalmazza a polgármestert a támogatói nyilatkozat aláírására.

A döntés pénzügyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 41. § (3) bekezdése alapján önkormányzati döntést 
a képviselő-testület, a helyi népszavazás, a képviselő-testület felhatalmazása alapján a 
képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat testületé, a társulása, a polgármester, továbbá 
a jegyző hozhat.

Az SZMSZ 5. § (2) bekezdése alapján sürgős ügyben előterjesztés - sürgősségi indítvány - 
legkésőbb a képviselő-testületi ülést megelőző napon 12 óráig nyújtható be a polgármesternél. 
A sürgős tárgyalást az előterjesztésben indokolni kell. Sürgős ügynek minősül minden olyan 
ügy, amelynek későbbi megtárgyalása önkormányzati érdeket sérthet.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése, valamint az SZMSZ 13. § (2) bekezdése alapján az előterjesztést 
nyilvános ülésen kell tárgyalni. Az SZMSZ 30. § (1) bekezdése szerint a határozat 
elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Fentiek alapján, kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Mellékletek:

1. számú melléklet: megkeresés az Európai Bizottság elnökének
2. számú melléklet: Támogatói nyilatkozat



Határozati javaslat 
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

....Z2O22.(..........) számú határozata

az Európai Bizottság Elnökéhez írt megkeresés támogatósáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy

1. egyetért a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke által az Európai Bizottság 
elnökéhez írt, az előterjesztés 1. számú mellékletét képező megkeresés tartalmával.

2. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét képező nyilatkozat 
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében 2022. november 24., 2. pont esetében 2022. november 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet

Budapest, 2022. november.? Vörös Tamás 
képviselő



1. számú melléklet

■KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Ursula von der Leyen
Elnök
Európai Bizottság

Tisztelt Elnök Asszony!

Magyarország polgárai évszázadok küzdelmei árán tanulták meg, mekkora érték a béke. Ezt a 
közös értékünket, a megóvott békét ásta alá az orosz-ukrán háború. Erre volt válasz az Európai 
Unió részéröl az Oroszország elleni szankciók bevezetése. Ma már világosan látszik, a 
szankciók nem érték el céljukat, a háborúnak nem vetettek véget. Ugyanakkor a súlyos 
következményeitől mindannyian szenvedünk.

Elitéljük Oroszország katonai agresszióját, és kiállunk Ukrajna területi épsége mellett. 
Szolidaritásunk tényleges segítségnyújtásban és gondoskodásban is megnyilvánul. Városaink 
ukrán menekültek százezreit fogadták be és nyújtanak nekik menedéket, biztonságot, 
munkalehetőséget. Intézményeinkben menekült ukrán gyermekek és fiatalok tízezrei kapnak 
megfelelő bölcsődei, óvodai, iskolai ellátást, oktatást és nevelést.

Ugyanakkor a drasztikusan emelkedő energiaárak miatt intézményeink megfelelő működése 
veszélybe került. Csak példaként említem, hogy a jelenlegi tőzsdei árak alapján Magyarország 
huszonöt legnagyobb városában jövőre 135 milliárd forinttal kerül majd többe a gáz- és 
áramszolgáltatás, mint idén. A helyzetet jelentősen súlyosbítja, hogy az uniós helyreállítási és 
felzárkózási források sem érkeztek meg. Mindez olyan visszaesést okoz, mintha magunk is 
háborús résztvevők lennénk. Miközben a magyar emberek kezdettől fogva a békét 
szorgalmazzák.

Európát legyengíti és kiszolgáltatottá teszi a szankciós politika. A gyenge Európa pedig nem 
képes biztonságot nyújtani a polgárainak, s nem képes valódi segítséget nyújtani a sok 
szenvedést megélő ukrán embereknek sem. Az Európai Unió háborúra adott jelenlegi válasza a 
konfliktus kiszélesedéséhez és elhúzódásához vezet, és ennek aligha lehel győztese bárki is.

Kérjük, az eddigi tapasztalatok alapján változtassanak a gazdaságot recesszióba taszító 
politikán, és szüntessék meg az európai, köztük a magyar embereket sújtó szankciókat! 
Ugyancsak kérjük, hogy a felzárkózási és helyreállítási alap magyar polgárokat is megillető 
forrásait tegyék elérhetővé számunkra!

A háború egyetlen valós ellenszere a béke. Közösen kell akarnunk!

Budapest, 2022. szeptember 27.

Tisztelettel:

Szita Károly

Kaposvár Polgármestere
Megy ei Jogú Városok Szövetségének Elnöke



2. számú melléklet

Nyilatkozat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljárva a képviselő-testület 
..../2022. (.....) számú határozata alapján úgy nyilatkozom, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat egyetért az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen részére a 
Megyei Jogú Városok Szövetségének Elnöke által a szankciós politika megszüntetése tárgyában írt, 
2022. szeptember 27-én kelt megkeresés tartalmával.

Budapest, 2022 ........

Pikó András 
polgármester


