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ELŐTERJESZTÉS 

Nagydobrony testvértelepülés támogatásáról 
 
Nagydobrony, Biatorbágy Kárpátaljai testvértelepülése, 2015. év március 9-én 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. 

 

A tavalyi évben Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagydobrony 

testvértelepülésnek 2016. március 1-ig, havi 150.000 forint összeget juttatott adományként, 

illetve folyamatos adománygyűjtést szervezett. 

  

Biatorbágy Kárpátaljai testvértelepülésének, Nagydobronynak, 2016. március 1-től 2017. 

március 1-ig további havi 150.000 forint támogatást javaslok, Biatorbágy Város 

Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére. 

 

Biatorbágy, 2016. május 13. 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

Melléklet: 
- kérelem  

 
Összeállította: dr. Szabó Ferenc  aljegyző 

 



 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (V. 26.) határozata 

Nagydobrony testvértelepülés támogatásáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. 2016. március 1-től 2017. március 1-ig havi 150.000 forint összeggel támogatja a 
nehéz helyzetben lévő Nagydobrony testvértelepülésen az ingyen konyha és 
gyógyszerellátás megszervezését, 

2.  a pénzügyi keret a költségvetési rendeletben szereplő a feladatra meghatározott 
keretösszeg, ezen felül az alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása 
keretösszeg fel nem használt részének terhére, 

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

4. a helyi lakosság segítségével folyamatosan adománygyűjtést szervez, az így befolyt 
összegeket is rendszeres időközönként eljuttatja Nagydobrony Községi Tanácsához. 

 
Határidő: 2016. május 1-jétől 2017. március 1-jéig. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 
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