
1 

Miskolc Megyei Jogú Város  
Örmény Nemzetiségi Önkormányzata 
 
441.053-15/2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 2017. december 8. napján 08 óra 30 perckor tartott közmeghallgatásáról Miskolc 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Főosztály Tárgyalójában. 
 
Jelen van:  Dr. Rózsa Péter elnök, Ledniczky Zsolt elnök-helyettes és Nagy Valéria Éva 
testületi tag 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:  
Dr. Kovácsné dr. Omar Leila jogi ügyintéző a jegyző képviseletében, Sipos Melinda 
önkormányzati ügyintéző, Hegedűsné Asztalos Ildikó pénzügyi ügyintéző 
 
Meghívott vendég: Ardó Zoltán  
 
Dr. Rózsa Péter elnök: Szeretettel köszönti Ardó Zoltán urat, aki megjelent a 
közmeghallgatáson, valamint a Testület tagjait. Megállapítja, hogy a Testület 3 tagjából 3 fő 
megjelent, így a testületi ülés határozatképes, amelyet megnyit. Kéri, hogy szavazzanak a 
jegyzőkönyv-hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyéről. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek 
Ledniczky Zsoltot, jegyzőkönyvvezetőnek Sipos Melindát javasolja. 
 

A Testület a javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta és megbízza 
Ledniczky Zsoltot a jegyzőkönyv-hitelesítői feladatok és Sipos 
Melindát a jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátásával. 

Dr. Rózsa Péter elnök: Kéri, szavazzanak arról, hogy a mai testületi ülésen – a meghívó szerint 
– közmeghallgatást tartanak. 
 

A Testület 3 igen szavazattal a meghívóban foglaltak szerint 
elfogadta az ülés napirendjét. 

 
Dr. Rózsa Péter elnök: Az éves programokról az év folyamán már beszámoltak, így azok 
részletes ismertetésétől eltekint. Megkérdezi Ardó Zoltán urat, illetve Ledniczky Zsolt 
alelnököt, hogy van-e kritikai észrevételük a rendezvényekkel kapcsolatosan.  
 
Ledniczky Zsolt: Úgy gondolja, sokkal több rendezvényre lenne szükség. 2018. évben ezért ő 
is aktívabban fog részt venni a szervezésben.  
 
Ardó Zoltán: A történelmi jellegű előadások szépen fel voltak építve, nagyon sok új 
információt tudott meg az örmény népirtással kapcsolatosan. Nagyon tetszett neki az, amikor 
egy kereszténységgel kapcsolatos filmet vetítettek arról, hogy a világ más pontján hogyan élték 
meg a kereszténységet. Ezt a vonalat lehetne erősíteni véleménye szerint. Kiemeli a Mikulás 
rendezvényt, ami nagyon tetszett a gyerekeknek. A családi, a történelmi és a keresztény vonal 
erősítése lenne a megfelelő irány. Esetleg az Örmény Biblia fordítása kapcsán is lehetne 
előadásokat szervezni.  
 
Ledniczky Zsolt: Köszöni a javaslatot, nagyon hasznos visszajelzés volt. A Kéziratok 
Múzeumában rengeteg ilyen jellegű dokumentumot őriznek, időszámításunk előtt 300-500 
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körüli időszakból. Eddig nem volt idő ezzel foglalkozni, pedig érdekes lehetne. Fel kellene 
venni a kapcsolatot azzal, akivel megismerkedtek Örményországban és ott dolgozik a Kéziratok 
Múzeumában.  

Dr. Rózsa Péter elnök: Megköszöni az éves munkát képviselőtársainak, a Hivatal dolgozóinak 
és mindenkinek, aki részt vett a munkájukban és segítette azt.  

Megállapítja, hogy a közmeghallgatáson több felszólalásra jelentkező polgár nincs.  

A közmeghallgatást 09 óra 06 perckor bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 

…………………………………….. …………………………………….. 
Dr. Rózsa Péter Ledniczky Zsolt 

elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 

…………………………………….. …………………………………….. 
Dr. Kovácsné dr. Omar Leila Sipos Melinda 

jogi ügyintéző jegyzőkönyvvezető 
 

 
 
 
A jegyzőkönyv törvényességi véleményezésre bemutatva: 

 
 

…………………………………….. 
Dr. Alakszai Zoltán 

jegyző 
 


