
napirendi pont** 
Bizalmas: □

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

ELŐLAP

Előterjesztés címe: Segítségnyújtás testvértelepülésünk, Makkosjánosi lakóinak

Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.

Ülés fajtája*: nyílt

Előterjesztő neve: Lenkei György Fidesz-KDNP frakcióvezető

Az előterjesztést készítette:
Lenkei György Fidesz-KDNP frakció vezető

Személyi érintettség esetén a zári 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2022. 02. 28

Sürgősség indoka: , / . ÍA kitört orosz-ukrán háborús konfliktus következtében soron kívül szükségessé vált Göd város 
ukrajnai testvértelepülése, Makkosjánosi részére anyagi segítség nyújtása.

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.

Tárgyalja:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság El
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság □
Képviselő-testület El

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: El IGEN: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám): 
Előzmény mellékletként csatolva: □

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: □ IGEN: El
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □
Pénzügyi osztályvezető ellenjegy

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: El
IGEN: □ ' ’
Véleményező jogász:

Tanáci-iivki vélemény: .
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vágy 
rendeleti javaslat: VAN: □ NINCS: □

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése: polgármester, jegyző

A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont): azonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

■

Jegyzői ellenjegyzés: .

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:..........................................................................

jegyző
<épviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas:

.....xXfcgyzo
* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Rendkívüli képviselőtestületi előterjesztés

Segítségnyújtás testvértelepülésünk Makkosjánosi lakóinak.

2022 FEBH 2 8,

StaFfilfiMESTERI HIVHAl 
ÍITKÜRSÁG

2131 Göd , Pesti Út 81
Tel.: (27)630-030
Fbm: (27)-345-279

Több, mint két évtizede támogatja városunk a kárpátaljai Jánosi települést. Tekintettel a jelenlegi háborús 
helyzetre, felvettük a kapcsolatot a helyi segélyezést végző Egressy Miklós görögkatolikus parókussal. Parókus úr 
elmondása szerint az alapvető élelmiszerellátás akadozik. A helyi fizetőeszköz a hrivnya értéke esik, ami miatt az 
eddig is rendkívül alacsony nyugdíjjal rendelkező idősek és a családok is egyre nehezebb helyzetbe kerülnek. 
További probléma, hogy az ukrán menekültek számára a Magyar Kormány támogatásával felújított jánosi 
szakiskolában 40-50 fős menekülttábor elindítását tervezik, melyhez azonban ágyak, matracok, és élelmiszer 
beszerzésére jelenleg nincs forrásuk.

Mivel a segélyszállítmányok még nem indultak el, gyors segítségre lenne szükségük.

E nehéz helyzetben a Gödi Fidesz-KDNP frakció javasolja, hogy Göd Város Önkormányzata 2022. február 28-án 
rendkívüli testületi ülés keretében nyújtson 3 millió forint azonnali gyorssegélyt Makkosjánosi rászoruló 
lakóinak és egy 40-50 fős menekülttábor felszereléséhez.

Mivel a támogatást a leggyorsabban a helyi egyházi alapítvány magyar számlájára lehet átutalni és onnan a 
szükséges forrást Ukrajnában biztosítani, kedvezményezettként javasoljuk az „M. Pokrova" Jótékonysági 
Alapítványt.

Kérjük a tisztelt képviselőtársakat, hogy támogassák előterjesztésünket!

Határozati javaslat:

Tekintettel a nehéz ukrajnai helyzetre, Göd Város Önkormányzata 3 millió Ft (azaz három millió forint) 
rendkívüli támogatást nyújt testvértelepülésünk Makkosjánosi rászoruló lakónak segélyezéséhez, illetve egy 
a településen a helyi iskolában létrehozandó 40-50 fős menekülttábor felállításához.

A képviselőtestület utasítja Göd Város Polgármesteri hivatalát a támogatás haladéktalan átutalására.

Határidő: azonnal

Kedvezményezett neve: „M. Pokrova" Jótékonysági Alapítvány
Az alapítvány székhelye: 90232 Nagybégány, Arany János u. 6/a, Ukrajna
Képviselő neve: Egressy Miklós
adószáma: UA38325163
számlavezető pénzintézete: MKB Bank
számlavezető pénzintézet címe: 4400 Nyíregyháza Szarvas u. 11
bankszámlaszám (IBAN szám): 10300002-10622566-49020010
SWIFT kód: MKKBHUISB

Forrás: Göd Város 2022. évi költségvetésébe betervezendő

Göd, 2022. február 25.
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Lenkei György 
Fidesz-KDNP frakcióvezető



MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLAT
a „Segítségnyújtás testvértelepülésünk, Makkosjánosi lakóinak”

című napirendi ponthoz

.../2022. (Hl....) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

tekintettel a nehéz ukrajnai helyzetre, 3 millió Ft (az-az három millió forint) rendkívüli támogatást 
nyújt testvértelepülésünk, Makkosjánosi rászoruló lakóinak segélyezéséhez, illetve egy, a 
településen a helyi iskolában létrehozandó 40-50 fős menekülttábor felállításához.

Utasítja a jegyzőt a fenti támogatási összeg alábbi kedvezményezett részére történő haladéktalan 
átutalására.

Kedvezményzett neve: „M. Pokrova" Jótékonysági Alapítvány
Az alapítvány székhelye: 90232 Nagybégány, Arany János u. 6/a, Ukrajna
Képviselő neve: Egressy Miklós
adószáma: UA38325163
számlavezető pénzintézete: MKB Bank
számlavezető pénzintézet címe: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 11
bankszámlaszám (IBAN szám): 10300002-10622566-49020010
SWIFT kód: MKKBHUISB

Forrás: Göd város 2022. évi költségvetésébe betervezendő

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2022. 03. 02.

Tói


