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ELŐTERJESZTÉS 
Nagydobrony testvértelepülés támogatási kérelméről 

 
Nagydobrony, Biatorbágy Kárpátaljai testvértelepülése, a melléklet kérésekkel fordult 

a T. Képviselő-testülethez. 

 

Kárpátalja az ukrajnai háború miatt nagyon nehéz helyzetben van. A Nagydobronyi 

Községi Tanács Képviselő-testülete egy listát készített, melyen a leginkább rászoruló 

idősek, egyedülállók, árvák, betegek, nagycsaládosok vannak, akiknek szinte 

azonnali segítségre van szükségük. A leginkább rászorulók részére gyógyszert, és 

tartós élelmiszert vásárolna a Nagydobronyi Községi Tanács. 

A gyógyszer, és tartós élelmiszer segélyen kívül a Nagydobronyi Községi Tanács a 

Nagydobronyi Református Egyházközséggel közösen el szeretne indítani egy ingyen 

konyhát, amely naponta meleg ebédet adna 300 embernek. 

 

A gyógyszer, tartós élelmiszer vásárlásához, és az ingyen konyha működtetéséhez 

anyagi segítségre van szükség. 

 

Fentiek alapján Biatorbágy Kárpátaljai testvértelepülésének, Nagydobronynak, 1 

millió forint támogatást javaslok, Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi 

költségvetése terhére a rendelet II/10. táblájában szereplő polgármesteri 

hatáskörébe tartozó Vis Maior keretéből. 

 

Biatorbágy, 2015. március 23. 

 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

Melléklet: 
- kérelmek  

Összeállította: dr. Szabó Ferenc  aljegyző 



 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 
…/2015. (III. 26.) határozata 

Nagydobrony testvértelepülés támogatási kérelméről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Nagydobrony testvértelepülés támogatási kérelméről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 

1. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete - közösséget vállalva 
nehéz helyzetbe jutott Kárpataljai testvértelepülésével - Nagydobrony 
Községet 1.000.000.-Ft. összeggel támogatja, 

2. Az ukrán gazdasági helyzetre való tekintettel a támogatás kifizetése 
készpénzben a Nagydobrony Községi Tanács által meghatalmazott 
személynek történő átadással valósul meg, 

3. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete felhatalmazza a 
polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására, a jegyzőt az 
ellenjegyzésére. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 
 



Tisztelt Biatorbágyi testvérek! 

Az elmúlt napokban a Nagydobronyi Községi Tanács képviselőtestülete elkészítette, azon listát 
melyen a leginkább rászoruló idősek, egyedülállók, árvák, betegek, nagycsaládosok vannak, akiknek 
szinte azonnali segítségre van szükségük.  

A helyi háziorvos, Baksa Géza vállalta a gyógyszersegélyezés koordinálását. Ő és kollégái kidolgozták a 
segélyezés menetét, elkészítették az alapvető gyógyszerek listáját és kalkulációját. A leginkább 
rászorulók számára nagyjából 200 000 – 250 000 forint gyorssegítségre lenne szükség.  

A képviselői testület szintén elkészítette a leginkább segítségre szorulók listáját, akik között sok olyan 
van, hogy már a mindennapi kenyeret sem tudják előteremteni. Száz olyan nagycsaládos, idős, beteg, 
árva került fel a listára.  

Elkészítve a kalkulációt rászorulóként min. 500 hrivnya (6113 forint) lenne az az összeg, amiből itt 
helyben tartós élelmiszert tudnánk vásárolni. Száz családdal számolva ez 50 000 ezer hrivnya 
(613 000 forint) ami igen jelentős összeg (egy átlag kereset 1200 hrivnya). 

 

Köszönjük a segítséget és lehetőségeikhez mérten döntsenek az adományok mértékéről, e levél 
csupán irányadó szándékkal született.  

 

A segélyek, adományok koordinálásával kapcsolatban Walenta Istvánt keressék.  
Elérhetőségei: nagydobrony.lap@gmail.com, 
                           mobil: +380971556487 

 

 

 

2015.03.19 
Nagydobrony         Walenta István 
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