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Miskolc Megyei Jogú Város  
Örmény Nemzetiségi Önkormányzata 
 
819.023-15/2018. 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

 
Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-

testületének 2018. november 30. napján 09.00 órai kezdettel tartott 
közmeghallgatásáról Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási 
Főosztály tárgyalójában. 

 
Jelen van:  Dr. Rózsa Péter elnök és Ledniczky Zsolt elnök-helyettes 
 
Távol maradt:  Nagy Valéria Éva testületi tag 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:  
Dr. Janka Liána jogi ügyintéző a jegyző képviseletében és Sipos Melinda önkormányzati ügyintéző 
 
Meghívott vendég: Ardó Zoltán 
 
 
Dr. Rózsa Péter elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Testület 2 képviselője 
megjelent, így az ülés határozatképes, amelyet megnyit. A jegyzőkönyvvezető Sipos Melinda, a 
jegyzőkönyv-hitelesítői feladatot Ledniczky Zsolt látja el. 
Kéri, szavazzanak arról, hogy a mai testületi ülésen – a meghívó szerint – közmeghallgatást tartanak. 
 

A Testület 2 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, hogyan érezte magát a rendezvényeiken, 
programjaikon. 
 
Ardó Zoltán: Remekül érezte magát az előadások alkalmával, érdekes és izgalmas volt mind. 
Kiemeli, az tetszik számára a leginkább, hogy egy-egy ilyen nemzetiségi – örmény – rendezvény 
alkalmával más miskolci nemzetiségi önkormányzat részéről is megjelennek. Nagyon jókat lehet 
ilyenkor beszélgetni, eszmecserét folytatni. Megismerhet így más gondolkodásmódokat, más-más 
világ nyílik meg ilyenkor. Viszonylag más a kultúra, de sok szempontból hasonló a 
gondolkodásmód. 
 
Ledniczky Zsolt: Két-három örmény vonatkozású könyv van, amelyek kapcsán szeretne még 
könyvklubot szervezni, esetleg író-olvasó találkozót.  
 
Ardó Zoltán: Kiemeli az előadók stílusának a színességét, ami rendkívül mód gazdagította az 
elhangzottakat.  
 
Dr. Rózsa Péter elnök: Érdeklődik aziránt, hogy külső szemmel még milyen nemzetiségi 
rendezvényeket hiányol esetleg Ardó Úr. 
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Ardó Zoltán: A könyvklubot nagyon jónak tartja, ami iránt nagyon erős az érdeklődés, ezt a vonalat 
mindenképp erősítené. Talán a gasztronómia és a zene vonalát lehetne erősíteni. Nagyon szívesen 
megkóstolna örmény nemzeti ételeket, és akár felvételről is, de hallgatna örmény zenét. 
 
Ledniczky Zsolt: Nemrégiben volt a belvárosban örmény táncház jellegű rendezvény, azonban 
későn érték csak el, nem tudott jelen lenni rajta. A szervező elnézést is kért, legközelebb lehetősége 
szerint hivatalos úton is eljuttatja a meghívót Önkormányzatuk részére. 
 
Dr. Rózsa Péter elnök: Megállapítja, hogy a közmeghallgatáson több felszólalásra jelentkező 
polgár nincs.  
 
A közmeghallgatást 09 óra 20 perckor bezárja. 
 

 
 

K. m. f. 
 
 
 

 
 

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

elnök 
 

jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 
 
 

…………………………………….. …………………………………….. 
Dr. Janka Liána Sipos Melinda 

jogi ügyintéző jegyzőkönyvvezető 
 

 
 
 
A jegyzőkönyv törvényességi véleményezésre bemutatva: 

 
 

 
 

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

jegyző 
 


