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Előterjesztés 
Beregszász Megyei Jogú Város, mint testvértelepülés részére adomány nyújtásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata és Beregszász Városi Tanácsa 1998-ban testvérvárosi megállapodást 
kötött a két város polgárainak, társaságainak és intézményeinek közvetlen kulturális, 
idegenforgalmi, szociális jellegű és más, a polgárok által elképzelt és megvalósított kapcsolatok, 
barátságok létrehozása céljából. A megkötött megállapodás alapján Hatvan Város Önkormányzata 
az elmúlt években már több alkalommal nyújtott támogatást Beregszász Városi Tanácsa részére. 
 
2022. február 24-én háborús helyzet alakult ki Oroszország és Ukrajna között, ami miatt több 
tízezer ember kényszerült mindenét hátrahagyva elmenekülni lakóhelyéről, köztük nagyon sok 
kárpátaljai magyar is. Beregszász közel fekszik a magyar-ukrán határhoz, ezért az Ukrajnából 
nyugat felé menekülők segítése és ellátása nagy terhet ró a városra.   
 
Babják Zoltán, Beregszász polgármestere 2022. február 26-án levélben kereste meg Hatvan Város 
Önkormányzatát, hogy lehetőségei szerint támogassa városukat és kistérségüket, mert készleteik 
kimerülőben vannak. Elsősorban tartós élelmiszerekre, és alapvető tisztító- és tisztálkodási szerekre 
van jelenleg a legnagyobb szükség. 
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy nyújtson segítséget Beregszász testvértelepülés 
részére, és különítsen el Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 
25.) önkormányzati rendeletben az „Általános tartalék” költséghely terhére 10.000.000,- Ft 
összeget, valamint ezen pénzügyi forrás terhére döntsön tartós élelmiszerek adományozásáról. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az 
alábbi határozati javaslatokat elfogadni. 

1. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete – tekintettel a kialakult háborús helyzetre –
Beregszász Megyei Jogú Város, mint testvértelepülés részére nyújtandó adományok pénzügyi 
fedezetére 10.000.000,- Ft összeget különít el Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az „Általános tartalék” 
költséghely terhére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy Beregszász Megyei Jogú 
Város polgármesterével egyeztetve intézkedjen a szükséges élelmiszerek, tisztítószerek és 
egyéb eszközök beszerzéséről. 

 



 

 
 
 

Határidő: 2022. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 

2. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Beregszász Megyei Jogú Város, mint 
testvértelepülés részére – tekintettel a kialakult háborús helyzetre – tartós élelmiszereket 
adományoz bruttó 3.000.000,- Ft keretösszeg erejéig. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (II. 
28.) számú határozata alapján rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy intézkedjen az élelmiszerek 
beszerzéséről, továbbá az adományozási szerződés aláírására. 

Határidő: 2022. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
Hatvan, 2022. február 28. 
      
                                                                                                                                                                    

                                                                                            Horváth Richárd 
        polgármester 

 
Látta:  
                                                                                        
                     dr. Kovács Éva 
                            jegyző 


