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Előterjesztés 
Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás nyújtásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendelet alapján Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2022. 
évben 2.000.000,- Ft támogatást nyújt. 
 
Világszerte minden év augusztus 2. napján emlékeznek meg a holokauszt roma áldozatairól. A 
világnap dátuma arra emlékeztet, hogy 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradóra az auschwitzi 
haláltáborban több mint háromezer roma nemzetiségű embert gyilkoltak meg. 
 
Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújtott 
be a Belügyminisztérium roma kapcsolatokért felelős kormánybiztosához, hogy méltó emlékhelyet 
alakíthasson ki a roma holokauszt áldozatainak emlékére a hatvani belvárosi temetőben. Az 
emlékhely az előzetes egyeztetések alapján a temetőben az I. világháborús emlékmű közelében 
lenne kialakítva. Az igényelt támogatás összege 800.000,- Ft, melyből 710.000,- Ft-ot tesz ki az 
emlékhely kialakítása, valamint 90.000,- Ft van tervezve az egyéb költségek fedezetére. 
 
Magyarország új Kormányának megalakulásával szervezeti és személyi változások vannak 
folyamatban a Belügyminisztériumban, így – figyelemmel a közelgő emléknapra is – bizonytalanná 
vált a támogatási kérelem megfelelő időben történő elbírálása, ezáltal az emlékhely határidőben 
történő elkészülése. 
 
Annak érdekében, hogy már ebben az évben az emlékhely felavatásra kerülhessen, azzal a kéréssel 
fordult Baranyi Béla, a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke Hatvan Város Önkormányzatához, 
hogy az önkormányzat segítse 400.000,- Ft támogatás nyújtásával a roma nemzetiségi 
önkormányzatot az emlékhely kialakításában. A fennmaradó szintén 400.000.- Ft költséget a saját 
költségvetéséből a nemzetiségi önkormányzat fedezni tudja. 
 
Amennyiben a Belügyminisztérium részéről a nemzetiségi önkormányzat támogatási kérelme mégis 
pozitív elbírásában részesülne, úgy a nemzetiségi önkormányzat vállalja, hogy a kapott támogatást 
Hatvan Város Önkormányzata részére visszafizeti. 
 
A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a kért támogatást adja meg a roma 
nemzetiségi önkormányzat részére, továbbá adja tulajdonosi hozzájárulását az emlékhely 
kialakításához a hatvani belvárosi temetőben. 

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



 

 
 
 

 

1. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évben nyújtott 2.000.000,- Ft 
összegű támogatáson felül további 400.000,- Ft összegű támogatást nyújt Hatvan Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat részére a hatvani belvárosi temetőben a roma holokauszt áldozatainak 
emlékére méltó emlékhely kialakítása érdekében. 
Amennyiben az emlékhely kialakítására a roma nemzetiségi önkormányzat által a 
Belügyminisztérium roma kapcsolatokért felelős kormánybiztosához benyújtott támogatási kérelem 
pozitív elbírásban részesül, úgy a nemzetiségi önkormányzat köteles a kapott 400.000,- Ft 
támogatást Hatvan Város Önkormányzata részére visszafizetni. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 
3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghely terhére rendelkezésre 
áll. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

2. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja Hatvan Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló 
hatvani 4185 helyrajzi számú ingatlanon, természetben a hatvani belvárosi temetőben a roma 
holokauszt áldozatainak emlékére emlékhely kialakításához az alábbi feltételekkel: 
– a tervezett beruházás során a munka- és balesetvédelmi, valamint a szakmai szabályokat 

maradéktalanul be kell tartani, 
– Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során keletkező esetleges károkért felelősséget 

nem vállal, 
– a tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól, 
– Hatvan Város Önkormányzata a beruházás megvalósítása körében sem tulajdonjogi, sem kötelmi 

igényt nem ismer el. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Hatvan, 2022. június 24. 
      
                                                                                                                                                                    

                                                                                            Horváth Richárd 
        polgármester 

 
Látta:  
                                                                                        
                     dr. Kovács Éva 
                            jegyző 



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 

 
Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy Hatvan Város 

Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére 400.000,- Ft összegű támogatáshoz szükséges 

pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.             

(II. 25.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghely terhére rendelkezésre 

áll.  

 

Hatvan, 2022. június 14. 

 

               ….......................................................... 

                     gazdálkodási irodavezető 

 


