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Érintett Bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
    Humánpolitikai Bizottság 
 
 

Tisztelt Bizottság / Képviselő-testület! 
 
 
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága felhívást intézett a 
polgármesterekhez a kárpátaljai magyar települések megsegítésére. Kárpátalján 
(Ukrajnában) a magyar közösségekben gazdasági vészhelyzet alakult ki. A pénzügyi válság 
rendkívül súlyos helyzete miatt kétszázezer magyar ember komoly megélhetési gondokkal 
küzd. Kárpátalján olyan mértékű az árak és a közüzemi díjak emelkedése, a fizetőeszköz 
romlása (az amúgy is alacsony fizetések mellett), hogy ez akár szociális katasztrófahelyzet 
kialakulásával is járhat. A kisebb boltokban sok áru hiánycikk, holott eddig az árubőség volt 
jellemző. 8000 forintnak megfelelő értékű a minimál nyugdíj, 9000 forintot ér a minimálbér. 
Eközben az árak a magyarországi szinthez közel vannak, sőt, a gyógyszerek és a hús drágább, 
mint Magyarországon.  
 
A Kistarcsai Református Egyházközösség hívei a kárpátaljai magyarság, illetve közvetlenül 
Fancsika település megsegítésére 300.000,- Ft összegű adományt nyújtanak. A társadalmi 
szolidaritás és a külhoni magyarság iránti felelősségvállalás tudatában mi is felvettük a 
kapcsolatot a településsel. A magyar közösség megsegítésére javaslom, hogy nyújtsunk 
200.000,- Ft támogatást a falunak. Célszerű lenne, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata is 
a Kistarcsai Református Egyházközösség kezdeményezéséhez csatlakozva adja adományát.  
 
Kistarcsa Város Önkormányzata már több alkalommal pályázott uniós program keretein belül 
fesztiváljaink finanszírozására. Az első sikert követően kezdetét vette egy olyan folyamat, 
melynek során Kistarcsa széleskörű nemzetközi kapcsolatokat alakított ki több mint 20 
szervezettel Európa 16 országából és bekapcsolódott egy nemzetközi pályázati rendszerbe, 
mely főleg az „Európa a polgárokért” program kiírásait célozta meg. A projektek hozadéka 
egy olyan önkormányzatok, civil szervezetek és oktatási intézmények közötti 
transznacionális, fenntartható hálózatnak a megszületése, amely olyan tapasztalatcserét és 
munkát fejt ki, melynek eredményeként az uniós szakpolitikai kérdésekkel kapcsolatos, 
határokon átnyúló párbeszéd fokozódik, fenntartható fejlődési stratégiák, új munkahelyek, 
társadalmi kohézió és életre szóló személyes barátságok születnek. 

 

  



 
A kialakult kárpátaljai helyzetre való tekintettel, célszerű, hogy testvérvárosi együttműködési 
megállapodást kössünk az ukrajnai Fancsika településsel. A testvérvárosi kapcsolat 
kialakításával, pályázatokba való bevonással segíthetnénk az ottani magyarságot, valamint a 
település egészét, valamint a közvetlen ismeretség kialakításával jobban megismernénk 
helyzetüket, ezáltal a bajba jutott, jelenleg nagyon nehéz helyzetbe került kárpátaljai magyar 
honfitársainkat hathatósabban és közvetlenül támogathatnánk.  
 
A Kistarcsai civil szervezetekkel együttműködve gyűjtést szerveztünk a kárpátaljai magyarság 
részére, tartós élelmiszerek adományozásának formájában. Az adományozandó élelmiszerek, 
valamint a Kistarcsai Református Egyház által összegyűjtött használt ruhák a közeljövőben 
személyes találkozó keretében átadásra kerülnek az együttműködési megállapodás tervezettel 
egyidejűleg. 
 
 
Fancsika bemutatása:  
Az Ukrajnához tartozó Fancsika település Nagyszőlőstől 7 km-re délnyugatra fekszik, a Tisza 
jobb partján, attól 2 km-re. Csonkás és Tiszasásvár tartozik hozzá. Elukránosodott magyar 
falu. A falu Tiszaújhely előtt bekötőúttal kapcsolódik az Ungvár - Munkács - Beregszász - 
Nagyszőlős - Huszt - Rahó országúthoz. 
 
Az első történeti adatok Fancsikáról 1356-ból származnak Fanchyka néven. A község a 
századok folyamán többször elpusztult és épült újjá. Még a XX. század elején is "csonka 
községként"  emlegették. A 2001-es népszámlálási adatok szerint Fancsika lakossága 2 059 
ember, ebből 770 a magyar nemzetiségű. A falu lakosságának jelentős része Nagyszőlősön, az 
ott működő iparvállalatokban dolgozik. A munkanélküliséget idénymunkákkal igyekszik 
orvosolni a lakosság. 
 
A 70-es években a magyar tannyelvű iskolát teljesen felszámolták, az 1991-92-es tanévtől a 
magyar nyelvet fakultációként oktatják.  
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé: 

 
1. sz. Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kárpátaljai 
magyarság megsegítésére, közvetlenül Fancsika település részére 200.000,- Ft egyszeri 
támogatást nyújt.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatással összefüggésben 
az Önkormányzat nevében a jognyilatkozatokat megtegye, a vonatkozó szerződést 
aláírja. 
 
Határidő:  azonnal, illetve 2015. augusztus 31. 
Felelős:  Solymosi Sándor polgármester 
 
 

(az SzMSz alapján egyszerű szótöbbséget igényel) 

 



 
2. sz. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy szándékában áll 
testvérvárosi kapcsolatot kötni a két közösség lakói és intézményei közötti 
együttműködés, a kapcsolatok támogatása, szorgalmazása, rendszeressé tétele és 
továbbfejlesztése céljából a kárpátaljai Fancsika településsel, az előterjesztéshez 
mellékelt tartalommal. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Solymosi Sándor polgármester 
 
 

A MÖTV 50.§-a alapján határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
 
 
Kistarcsa, 2015. május 13. 
 
 
 

Solymosi Sándor 
           polgármester 
 


