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ELŐTERJESZTÉS 
Beregszász Megyei Jogú Város, mint testvértelepülés részére adomány nyújtásáról 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Ukrajnában dúló konfliktus, a kárpátaljai magyarok és az országukat elhagyni kényszerülők miatt 
az elmúlt időszakban a Magyar Református Egyház is nagy figyelmet tanúsít a segítségnyújtás 
tekintetében. 
 
Mintegy 1400 magyarországi református gyülekezet fogott össze a menekülők és az otthonaikban 
maradtak támogatására. A helyi közösségi gyűjtéseken túl az egyház az első pillanattól fogva segít, a 
háború kitörésének hajnalán már elindult az első segélyszállítmány a határ felé. Eddig több, mint 350 
tonna adományt osztottak ki és Kárpátaljára 205 tonna segélyszállítmányt juttattak el. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Beregszász Városi Tanácsával 1998-ban megkötött testvérvárosi 
megállapodásra tekintettel az elmúlt években Kárpátalján a mindennapi megélhetés gondjainak 
enyhítése érdekében több alkalommal nyújtott segítséget, támogatást. 
  
A már 3 hónapja tartó Oroszország és Ukrajna között  kirobbant háború miatt önkormányzatunk 
legutóbb március hónap elején 2.500.000,- Ft értékben juttatott élelmiszer adományt Beregszász 
lakosai számára. 
 
Mivel a háború továbbra is folytatódik, ismét segítséget kértek beregszászi testvérvárosunk vezetői 
önkormányzatunktól. 
Az önkormányzati támogatás mielőbbi eljuttatása érdekében – mely tartós élelmiszer és tisztítószer 
Beregszász Megyei Jogú Város lakosai részére – a legalkalmasabb szervezet, többek között a Magyar 
Református Szeretetszolgálat Alapítványa (továbbiakban: alapítvány). 
 
Az önkormányzat és az alapítvány képviselője között történt egyeztetést követően az alapítvány 
képviselője a támogatás célba juttatására vonatkozó együttműködéséről biztosította az 
önkormányzatot. 
 
Mindezeket figyelembe vételével javaslom, hogy Hatvan Város Önkormányzata a háborúra 
tekintettel a beregszászi testvérváros lakosai részére adományt juttasson el és az adományozás 
lebonyolításával a Magyar Református Szeretetszolgálat  Alapítványát  (nyilvántartási száma: 01-01-
0010538; székhely: 1146 Budapest, Hungária körút 200., adószám: 18196913-1-42;) bízza meg, 
melyhez megállapodás alapján 3.500.000,- Ft pénzeszközt adjon át. 
 
 
 



 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Beregszász Megyei Jogú Város, mint testvértele-
pülés részére tartós élelmiszerek és tisztítószerek adományozása céljából a Magyar Református Sze-
retetszolgálat Alapítvány részére  (nyilvántartási száma: 01-01-0010538; székhely: 1146 Budapest, 
Hungária körút 200.; adószám: 18196913-1-42;) 3.500.000,- Ft összegű pénzeszközt ad át, mely tar-
talmazza az adomány beszerzésével és szállításával kapcsolatos járulékos költségeket is. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a 163/2022. (II. 28.) sz. képviselő-testületi határozat alapján az általános 
tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: 2022. június 30. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Hatvan, 2022. május 23. 
 

           Horváth Richárd 
             polgármester 

Látta: 
  dr. Kovács Éva 
           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


