JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 28-án
17:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Az ülés helye:

Városháza emeleti nagyterme.

Jelen voltak:

(Csatolt jelenléti ív alapján.)
Horváth Richárd
Lestyán Balázs
Szinyei András
Gál Erzsébet
Kondek Zsolt
Palik Józsefné
Papp István
Smidné Vereb Julianna
Szabó Ottó

Igazoltan voltak távol:
Köves Gábor Nándorné
Tarsoly Imre

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

képviselő
képviselő

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
dr. Kovács Éva
jegyző
Lukács László
aljegyző
Katona Béla

gondnok, szavazógép-kezelő

Jegyzőkönyvvezető:

Püspökiné Horváth Melinda
* * *

Horváth Richárd polgármester
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésünkön.
Nem gondoltam volna, hogy az élet ilyen gyorsan változik, és reagálnunk kell rá. A hétvégén
folyamatosan tartottam telefonon a kapcsolatot Beregszász polgármesterével. Azt kell
mondjam, hogy szombatra, amikor láttam, hogy hívnak, akkor már elkezdett dobogni a
szívem. Közben kaptam ismerősöktől olyan videókat, amelyek az ottani háború valóságos
arcát mutatják. Ezek nem megvágott videók és nem a sajtónak bemutatható videók.
Rendkívüli helyzet van odaát és polgármester úr e-mailben küldött egy levelet, amelyben leírta
azt, hogy hogyan tudnánk segíteni Beregszásznak. Nagyon fontos, hogy a hatvani segítség az
Ökumenikus Szeretetszolgálaton keresztül fog menni, ugyanis jelenleg csak így biztosítható
az, hogy a segélyszállítmány oda kerüljön, ahová szánták azt, és át is menjen a határon.
Először még arról volt szó, hogy a határon mi is át tudjuk vinni ezeket az élelmiszereket, és
polgármester úr biztosítani tudja azt, hogy visszafelé is át tudjon jönni az autó a határon.
Azonban ez is nagyon gyorsan megváltozott, és most már csak egy folyosó van nyitva, az
Ökumenikus Szeretetszolgálaton keresztül lehet kivinni oda bármit.
A kinti életről azt kell tudni, hogy akik keletről menekülnek, a lengyel-magyar határ környékén
torlódtak fel a legnagyobb számban. Az emberek ellátása most már akadozik. Amikor utoljára
beszéltünk, akkor arról volt szó, hogy az élelmiszerek elfogytak a boltokból, az üzemagyag
elfogyott a benzinkútról. Nagyon sokan várakoznak, hogy át tudjanak lépni a határon. Az a
segítség, amiről most döntünk, az kifejezetten arról szól, hogy az Ökumenikus
Szeretetszolgálaton keresztül Beregszász városának, Beregszász lakóinak tartós
élelmiszereket vigyünk. Most jött meg 3 perce, hogy ez mit jelent, ugyanis 3,5 tonna a
maximum, amit át lehet küldeni a határon. Úgy kellett összerakni az adományt, hogy az ő
kívánságaik is benne legyenek, súlyban is megfeleljen, és annak az elvárásnak is megfeleljen,
amiről most itt döntünk. Ebben van finomliszt, só, gyümölcslevek, rizs, babgulyás, babfőzelék,
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lencsefőzelék, székelykáposzta, töltött káposzta konzervek, löncshús, napraforgó étolaj,
kristálycukor, spagetti, fodros nagykocka, ásványvíz, vöröshagyma és fokhagyma. Ez
egyelőre 2,5 millió forintba kerül. Egész hétvégén folyamatosan szerveztük ezt, az árukat a
CBA el fogja vinni az Ökumenikus Szeretetszolgálathoz Budapesten, Budapestről pedig el fog
indulni a kamion Beregszászra. Ha minden jól megy, akkor át is fog jutni a határon, és
Beregszászra fog elkerülni az, amiről most döntünk.
Megállapítom, hogy 9 képviselő van jelen, a képviselő-testület határozatképes.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a kiküldött meghívóhoz képest a napirendre vonatkozóan
más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel
szavazzon.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
162/2022. (II. 28.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. február 28-i rendkívüli ülésének
napirendjét a következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés Beregszász Megyei Jogú Város, mint testvértelepülés részére adomány
nyújtásáról
Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester

* * *
1.

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

BEREGSZÁSZ

MEGYEI

JOGÚ

VÁROS,

MINT

TESTVÉRTELEPÜLÉS RÉSZÉRE ADOMÁNY NYÚJTÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
Horváth Richárd polgármester

Horváth Richárd polgármester
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, megkérdezte a
képviselőket, hogy szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem
volt, ezért kérte, hogy aki a 2 határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatokat hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
163/2022. (II. 28.) számú h a t á r o z a t a
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
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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
Felelős

: 2022. március 31.
: Hatvan város polgármestere

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
164/2022. (II. 28.) számú h a t á r o z a t a
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 163/2022.
(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
Felelős

: 2022. március 31.
: Hatvan város polgármestere

Horváth Richárd polgármester
Polgármester úr nem csak tartós élelmiszereket kért, már most nagyon komoly gondjuk van az
ivóvízzel és annak tárolásával. Kért rádiókat – a telekommunikációval is sok gondjuk van –,
valamint aggregátorokat, elektromos berendezéseket, sok minden mást, de azt jelenleg senki
nem tudja megmondani, hogy ha ezeket meg is szerezzük, akkor azok hogyan fognak átjutni a
határon.
Megköszönte a képviselőknek és a meghívottaknak az ülésen való részvételt, és a nyílt ülést
befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

DR. KOVÁCS ÉVA

jegyző

HORVÁTH RICHÁRD
polgármester

