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Tárgy: Javaslat a vörösiszap-áradás 
károsulfjainak megsegítésére 

A képviselő-testület 2208- 2209/2010. (X. 14.) sz. határozatával döntött arról, hogy a vörösiszap
áradás károsultjai közül válasszunk ki egy családot és segítsünk nekik új otthonuk megteremtésében 
és életük újrakezdésében. A döntés után felvettem a kapcsolatot a területen dolgozó Vöröskeresztes 
szakemberekkel és a helyi plébánossal. Két családot ajánlottak a figyelmünkbe. Az egyik a 
kétgyermekes Völler család (Ádám 10 és Petra 8 éves), akiknek mindenüket elvitte a vörösiszap 
csak az emeleti gardróbban levő ruháik maradtak meg. A másik a Joo család. Mivel a bajban az 
egész ország megmozdult az rövidesen láthatóvá lett, hogy a károsultak kártérítést fognak kapni. 
Telefonon többször beszéltem velük. Völlerék Kislődre költöztek egy számukra épített új házba két 
nappal karácsony előtt. A másik család is pár napja új házat kapott. Mindkettőjüknek elsősorban 
bútorokra és használati tárgyakra van szükségük, mert szinte semmilyük nincs a ruháikon kívül. A 
személyes találkozás sajnos elmaradt, részben az időjárás, részben az időpontok egyeztetése 
(átmeneti lakásuk, iskolaváltás) miatt. Eddig annyi történt, hogy a Völler család két gyermekének, a 
szülőkkel egyeztetve két görkorcsolyát vásároltunk. A két család helyzetét megismerve azt 
javaslom, hogy egy-egy millió forinttal támogassuk az életük újrakezdését. A hivatal 
szakembereivel egyeztetve az lenne a leggyorsabb és legrugalmasabb megoldás, ha a helyi 
Vöröskeresztnek utalnánk át egy megállapodás keretében, célzottan ezt az összeget. Ök helyben 
folyamatosan egyeztetve tudnák azt kifizetni a családoknak 

Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság megtárgyalta és az alábbi határozat elfogadását javasolja. 

Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete két millió forint 
támogatást nyújt a helyi Vöröskereszt útján, a vörösiszap-áradás károsultjainak, a képviselő-testület 
tartalékkerete terhére azzal a feltétellel, hogy a támogatott családok között a Völler és a Joo család 
is szerepeljen. Egyben felkéri a Polgármestert, hogy a kössön megállapodást arra vonatkozóan, 
hogy a fenti támogatást a Vöröskereszt megfelelő ellenőrzés mellett, célzottan juttassa el a 
károsultakhoz. 
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