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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. március 3-án
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről
Jelen vannak:

Schuszter Gergely polgármester
Dr. Hidas András képviselő
Nagy Ákos képviselő
Spanisberger Anna képviselő
Dr. Németh József jegyző

Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 fővel
határozatképes. Ismerteti a napirendi pontot.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontot.
Napirendi pont:
1.

Segítségnyújtás az Ukrajnából érkező és a háború elől menekülők számára
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

1. napirendi pont: Segítségnyújtás az Ukrajnából érkező és a háború elől menekülők számára
Schuszter Gergely: Köszönetét fejezi ki, hogy a hirtelen testületi összehívásra a képviselők nyitottak
voltak. A jelenlegi helyzetben szeretett volna egy gyors találkozót, amelyen az utat kiválasztjuk.
1. Van egy félhivatalos testvértelepülésünk - nincs szerződés aláírva - Tiszabogdány és Nyírbogdány.
Annak idején a bogdányiakat szerették volna összekötni. Ez a kapcsolat nem élő. Nyírbogdány
Magyarországon a Nyírségben található, Tiszabogdány pedig Ukrajna területén, Rahó járásban. Tőlünk
503 km, az útiterv közel 7 óra menetidőt ír. Ha rátekintünk a térképre, közel található az erdélyi
Máramarosszigethez (40 ezres város). A földrajzi fekvés sok mindent meghatároz. Nincs velük élő
kapcsolatunk, többek között azért, mert nem beszél szinte senki magyarul, mi pedig nem beszélünk
ukránul. Felvettük velük a kapcsolatot, jelenleg nyugalom van. Kértünk tőlük egy listát, hogy mire van
szükségük. Ez máig nem érkezett meg, de várjuk. Azt is feltételezi, ha a front odáig elnyúlna - bízik benne
ne történik ez meg - akkor ők Romániába mennek át. De segítésüket támogatná.
2. Rát község: Szűcs Balázs évek óta hoz onnan fiatalokat. Ezek nehéz sorsúak, nevelőszülőknél, de
kiválóan beszélnek magyarul. (De azért nem egyszerűek.) Többnek adtunk munkát és többen dolgoznak
a faluban. (Forgó, Herold János, Herr László stb.) Rát 1500 fős kárpátaljai község.
3. Magyarországi katasztrófavédelem is tesz elhelyezéseket. Hozzájuk be kell nyújtani, hogy mennyi
szálláshelyünk van és akkor ők kihelyznek ide embereket.
Szűcs Balázs: Köszönti a képviselőket, és köszöni a lehetőséget a ráti otthonnal kapcsolatban. A ráti
gyermekotthonban jelenleg 40 fő lakik, nevelőszülők, gyermekekkel, jelenleg Majnek Antal püspök úr is.
Ők csak akkor fognak elindulni, ha annyira eldurvul a helyzet, hogy Kárpátalja is élhetetlenné válik. De
jelenleg élhető. Viszont hozzájuk már érkeznek az ország belsejéből családok. Kb. 7 családot fognak
elszállásolni, most éppen a helyi plébániát meszelik.
Spanisberger Anna: Tudomása szerint a Gyermeküdülőbe is kihelyznek menekülteket, mint a főváros
tulajdona. Erre is fel kell készülni, ill. konkrét információkat szerezni a fenntartótól.
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Schuszter Gergely: Javasolja, hogy Tiszabogdánynak a kérés listáját teljesítsük.
Javasolja továbbá, hogy Rát község gyermekotthonának készítsünk elő nagyságrendileg 4-5 család
befogadására helyeket, illetve segítsük a hozzájuk érkező menekültek elhelyezését, jelenleg pénzzel.
(Étkeztetés, szállásolás céljaira 1-2 millió Ft összeg erejéig, ami ott rengetegnek számít.)
A Fővárossal felveszi a kapcsolatot és próbál információkat megtudni a gyermeküdülő kapcsán, hogy mik
a tervek, ki kerül ide. Ebben a körben az iskoláztatás, óvoda nagy szerepet kaphat.
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Schuszter Gergely megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 18:00 órakor bezárta.

K.m.f.

Schuszter Gergely
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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