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Miskolc Megyei Jogú Város 
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 
 
808.129-7/2020. 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. július 6. 

napján 11.00 órai kezdettel tartott testületi üléséről, a Polgármesteri Hivatal Jogi, 
Szervezési és Igazgatási Főosztály Tárgyalójában.  

 
Jelen vannak az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat részéről: 
Ignácz Istvánné elnök-helyettes, Ruscsák Katalin testületi tag 
 
Távol maradt: Ignácz Viktória elnök 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:  
Dr. Kovácsné dr. Omar Leila Önkormányzati Igazgatási Osztály, jogi ügyintéző, a jegyző 

képviseletében 
Sipos Melinda Önkormányzati Igazgatási Osztály, önkormányzati ügyintéző 
Hegedűsné Asztalos Ildikó Pénzügyi Osztály, pénzügyi ügyintéző 
Donát Erika Koordinációs Osztály, önkormányzati-nemzetiségi referens 
 
Ignácz Istvánné elnök-helyettes: Anyanyelvén, majd magyarul köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a Testület 2 képviselője megjelent, a testületi ülés határozatképes, amelyet megnyit. 
A jegyzőkönyvvezető Sipos Melinda, a jegyzőkönyv-hitelesítői feladatot Ruscsák Katalin látja el. 
Ismerteti a megtárgyalásra javasolt napirendi pontokat, amelyek előzetesen kiküldésre kerültek a 
Képviselő-testület tagjai számára. Kéri, hogy szavazzanak a meghívó szerinti napirend elfogadásáról. 
 

A Testület 2 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét. 
 
Napirendi pont: 
 
1.  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadására 
Előterjesztő: Elnök 

 
2.  Javaslat a Képviselő-testület utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan nemzetiségi 

ügyekben meghozott elnöki döntésekről 
Előterjesztő: Elnök 
 
3.  Javaslat az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Elnök 
 
4.  Javaslat 2020. nyári programokkal, rendezvényekkel kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Elnök 
 
5.  Egyebek 
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1. napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2019. 
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadására 

 
Ignácz Istvánné elnök-helyettes: Az előterjesztést korábban megkapták, megismerhették. Röviden 
ismerteti az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Az előterjesztés felett a vitát megnyitja. 
Megállapítja, hogy nincs kérdés, így a napirend feletti vitát lezárja. Kéri, hogy szavazzanak az 
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról.  
 

A Testület 2 igen szavazattal elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
U-16/2020. (VII.06.) határozata: 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi 

zárszámadásának elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Javaslat 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 
U-16/2020. (VII.06.) határozata 

a 2019. évi költségvetés zárszámadásáról 
 

1. A Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás 
költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint költségvetési maradványát 
 

3.085.438 Ft költségvetési bevétellel,    
3.009.438 Ft költségvetési kiadással, 

76.039 Ft Költségvetési maradvánnyal 
hagyja jóvá. 
2. A Képviselő-testület a 76.039 Ft költségvetési maradványt a 2019. évről áthúzódó kiadások 
forrásaként használja fel. A költségvetési maradványt a 2020. évi költségvetés előirányzataira rá kell 
építeni. 
3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a 
következők szerint állapítja meg: 
3.1. Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 
fogadja el.  
3.2. Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, az éves létszámot, továbbá a 
költségvetési maradvány kimutatást a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  
3.3. Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 3. melléklet szerint fogadja el. 
3.4. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 4. mellékletnek megfelelően fogadja el. 
4. Az Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő 
fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 
5. Jelen határozat 2020. július 7. napján lép hatályba. 
 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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2. napirend:  Javaslat a Képviselő-testület utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan 
nemzetiségi ügyekben meghozott elnöki döntésekről 

 
Ignácz Istvánné elnök-helyettes: A vitát megnyitja. Felkéri dr. Kovácsné dr. Omar Leilát, hogy 
ismertesse a rendkívüli helyzetben, a veszélyhelyzet idején Elnök Asszony által meghozott határozatok 
tartalmát.  
 
Dr. Kovácsné dr. Omar Leila: Ismerteti az Elnök Asszony által meghozott határozatok tartalmát. 
1/2020. elnöki határozat alapján az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 12 ukrán családnak nyújtott 
segítséget. Tisztítószereket és egészségügyi cikkeket tartalmazó egységcsomagokat juttattak el, 
családonként 6.000 Ft összegben. A 2/2020. elnöki határozat tartalmát ismertetve elmondja, a 
korábban meghozott döntést módosította, miszerint a Családi nap, az Anyák napi és a gyermeknapi 
rendezvény időpontja módosul, 2020. júliusi időpontra, a rendezvényekre 250.000 Ft biztosításáról 
rendelkezett. 
 
Ignácz Istvánné elnök-helyettes: Kérdezi van-e kérdés, hozzászólás, javaslat. Megállapítja, hogy 
nincs, a vitát lezárja. Kéri, hogy szavazzanak az elnöki határozatok jóváhagyásáról. 

 
A Testület 2 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
U-17/2020. (VII.06.) határozata: 
 
Tárgy: Képviselő-testület utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan nemzetiségi ügyekben 

meghozott elnöki döntésekről 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Javaslat a 
Képviselő-testület utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan nemzetiségi ügyekben 
meghozott elnöki döntésekről” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Képviselő-testület a járványveszély miatt elrendelt veszélyhelyzet idején a nemzetiségi 
önkormányzat elnöke által meghozott 1/2020. (V.18.) elnöki határozat tartalmát, miszerint az Ukrán 
Nemzetiségi Önkormányzat 12 ukrán családnak nyújtott segítséget, jóváhagyja. A támogatás 
családonként 6.000 Ft összegű, tisztítószereket és egészségügyi cikkeket tartalmazó egységcsomag volt. 
 
2.) A Képviselő-testület a támogatással kapcsolatban felmerülő költségeket a 2020. évi 
költségvetésből biztosítja. 
 
3.) A Képviselő-testület a járványveszély miatt elrendelt veszélyhelyzet idején a nemzetiségi 
önkormányzat elnöke által meghozott 2/2020. (VI.08.) elnöki határozat tartalmát jóváhagyja, 
miszerint a Családi nap, az Anyák napi és a gyermeknapi rendezvény időpontjára vonatkozó, korábban 
hozott döntést módosította, akként, hogy a rendezvények 2020. július hóban kerülnek megrendezésre.  
 
4.) A Képviselő-testület a rendezvényekkel kapcsolatban felmerülő költségekre, 250.000 Ft-ot a 
2020. évi költségvetésből biztosít. 
 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
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3. napirend:  Javaslat az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámoló elfogadására 
 
Ignácz Istvánné elnök-helyettes: A napirend felett a vitát megnyitja. Ismerteti, hogy a 
hagyományokhoz híven idén is megünnepelték a Pünkösdöt 2020. június 07. napján, Budapesten. Az 
ünnepségen részt vett a Miskolci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat, a Magyarországi Ukrán 
Kulturális Egyesület és a Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat, illetve több különböző 
településen élő ukrán közösségi tag. Az ünnepségről részletesen beszámol, az írásos beszámolókat 
átadja. Az ezzel kapcsolatos utazási költség megtérítésére tesz javaslatot. Kéri, hogy szavazzanak a 
beszámoló elfogadásáról és az utazási költség biztosításáról. 
 

A Testület 2 igen szavazattal elfogadta a beszámolót és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
U-18/2020. (VII.06.) határozata: 
 
Tárgy: Elmúlt időszak eseményei – Hagyományos Pünkösdi Ünnepség Budapesten  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 

a 2020. június 07. napján, Budapesten megtartott Pünkösdi ünnepségről szóló a határozat 
mellékletét képező beszámolót. 

 
2. A Képviselő-testület a programmal kapcsolatban felmerült költségeket a 2020. évi költségvetésből 

biztosítja. 
 
Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Ignácz Istvánné elnök-helyettes: Elmondja, hogy a járványhelyzet miatt a tervezett tavaszi 
rendezvényeket nem tudták megtartani. 2020. június 14-én megtartásra került a Családi nap, az 
eseményről részletesen beszámol, az írásos beszámolókat átadja. Kérdezi van-e kérdés, hozzászólás, 
javaslat. Megállapítja, hogy nincs, a vitát lezárja. Kéri, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról. 
 

A Testület 2 igen szavazattal elfogadta a beszámolót és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
U-19/2020. (VII.06.) határozata: 
 
Tárgy: Elmúlt időszak eseményei – Családi nap megtartása  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 
melléklete szerint elfogadta a 2020. június 14. napján megtartott Családi nap rendezvényről szóló 
beszámolót. 
 
Felelős:    Elnök 
Határidő:    azonnal 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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4.napirend: Javaslat 2020. nyári programokkal, rendezvényekkel kapcsolatos döntések 
meghozatalára 

 
Ignácz Istvánné elnök-helyettes: A napirend felett a vitát megnyitja. A tervezett programok között 
elmondja, 2020. július 11-én utazást terveznek Budapestre. A Fővárosi Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzat meghívására, a hagyományőrző Szent Iván-éji ünnepségre. A meghívó tartalmát 
részletesen ismerteti. Kérdezi van-e kérdés, hozzászólás, javaslat. Megállapítja, hogy nincs kéri, hogy 
szavazzanak a javaslat elfogadásáról. 
 

A Testület 2 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
U-20/2020. (VII.06.) határozata: 
 
Tárgy: Szent Iván-éji ünnepség – Budapest  
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Fővárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat meghívását elfogadja és részt vesz a 2020. július 
11. napján, Budapesten megrendezésre kerülő Szent Iván-éji ünnepségen. 
 

2. A Képviselő-testület a programmal kapcsolatban felmerülő költségeket a 2020. évi 
költségvetésből biztosítja. 

 
Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
Ignácz Istvánné elnök-helyettes: 2020. július 18. napján, Miskolcon is tervezik megrendezni a Szent 
Iván-éji ünnepséget. Elmondja, hogy a Talizmán Panzióban foglaltak helyszínt a rendezvényre. 
Részletesen ismerteti a tervezett kulturális programokat. A Debreceni Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzattal van együttműködési megállapodás, ez alapján csatlakoznak a rendezvényhez. A 
Magyarországi Kulturális Egyesület és a Fővárosi Ukrán Nemzetisági Önkormányzat tagjait is várják 
Budapestről a rendezvényre. Miskolc nevezetességeivel is szeretnék őket megismertetni.  
 
Dr. Kovácsné dr. Omar Leila: Felhívja Elnök-helyettes Asszony figyelmét, hogy a 100.000 Ft-ot 
meghaladó kiadások esetében szerződéskötés szükséges.  
 
Ignácz Istvánné elnök-helyettes: Elmondja, hogy a résztvevők is hozzájárulnak a költségekhez. 
Kérdezi van-e kérdés, hozzászólás, javaslat. Megállapítja, hogy nincs kéri, hogy szavazzanak a javaslat 
elfogadásáról és a költségek biztosításáról. 
 

A Testület 2 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
U-21/2020. (VII.06.) határozata: 
 
Tárgy: Ukrán Szent Iván-éji ünnepség megrendezése 
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1. Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. 
július 18. hagyományos ukrán Szent Iván-éji ünnepséget rendez Miskolcon. 
 

2. A Képviselő-testület a programmal kapcsolatban felmerülő költségeket a 2020. évi 
költségvetésből biztosítja. 

 
Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
Ignácz Istvánné elnök-helyettes: Emlékezteti a Testületet, hogy minden évben rendszeresen július 
20. utáni időszakban, Tihanyban I. András király és Anasztázia királynő szobránál tartandó 
rendezvényen vesznek részt a Testülettel. A rendezvényt az Országos Önkormányzat szervezi, a 
meghívó még nem érkezett meg, de biztosan kapnak idén is, melynek elfogadását, a rendezvényen való 
részvételt javasolja. Kérdezi van-e kérdés, hozzászólás, javaslat. Megállapítja, hogy nincs, kéri, hogy 
szavazzanak a javaslat elfogadásáról és költségek biztosításáról. 
 

A Testület 2 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
U-22/2020. (VII.06.) határozata: 
 
Tárgy: Tihanyban tartandó rendezvénysorozaton való részvétel 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. 
július hóban, Tihanyban az Országos Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat meghívását 
elfogadva, részt vesz I. András király és Anasztázia királynő szobránál tartandó 
rendezvénysorozaton. 
 

2. A Képviselő-testület a programmal kapcsolatban felmerülő költségeket a 2020. évi 
költségvetésből biztosítja. 

 
Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 

Ignácz Istvánné elnök-helyettes: 2020. augusztus hóban javasolja idén is megtartani a tradicionális 
egyházi ünnepet, az Úrszínváltozást. Javasolja azt az augusztus 20-ai állami ünnep előtt megtartani. 
Helyszínnek a Bíró utcai templomot és közösségi házat javasolja. A Görög Nemzetiségi 
Önkormányzattal tartották ezidáig közösen, de az ottani személyi változások miatt még nem tudja, 
hogyan alakul az együttműködésük. Bízik benne, idén is együtt tudják tartani az ünnepséget. A 
Pénzügyi Osztály munkatársát kérdez, hogy megérkezett-e a támogatás?  
 
Hegedűsné Asztalos Ildikó: Az állami működési támogatás megérkezett, az önkormányzati 
támogatás első részlete július 30-án esedékes. A feladatalapú támogatás augusztus 15-én határidős.  
 
Ignácz Istvánné elnök-helyettes: Köszöni a tájékoztatást. Kérdezi van-e kérdés, hozzászólás, 
javaslat. Megállapítja, hogy nincs, kéri, hogy szavazzanak a javaslat elfogadásáról és költségek 
biztosításáról. 
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A Testület 2 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
U-23/2020. (VII.06.) határozata: 
 
Tárgy: 2020. augusztus hóban tradicionális egyházi ünnep megtartása 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. 
augusztus hóban a tradicionális egyházi ünnepek keretében belül ismét megrendezi az 
Úrszínváltozás ünnepét. 
 

2. A Képviselő-testület a programmal kapcsolatban felmerülő költségeket a 2020. évi 
költségvetésből biztosítja. 

 
Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
Ignácz Istvánné elnök-helyettes: Javasolja, 2020. augusztus végén megtartani Ukrajna 
Függetlenségi Napjának ünnepét. A Debreceni Ukrán Nemzetiségi Önkormányzattal előzetes 
egyeztetés folyik a közös szervezésről. Előreláthatólag Debrecenben lesz megtartva az ünnepség. 
Kérdezi van-e kérdés, hozzászólás, javaslat. Megállapítja, hogy nincs, kéri, hogy szavazzanak a javaslat 
elfogadásáról és költségek biztosításáról. 

A Testület 2 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
U-24/2020. (VII.06.) határozata: 
 
Tárgy: Ukrajna Függetlenségi Napjának ünnepe 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. 
augusztus hóban Ukrajna Függetlenségi Napjához kapcsolódó ünnepségen vesz részt 
Debrecenben. 
 

2. A Képviselő-testület a programmal kapcsolatban felmerülő költségeket a 2020. évi 
költségvetésből biztosítja. 

 
Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
Ignácz Istvánné elnök-helyettes: Kérdezi van-e kérdés, hozzászólás, javaslat. Megállapítja, hogy 
nincs, a vitát lezárja. 
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5. napirend:  Egyebek 
 
Ignácz Istvánné elnök-helyettes: Emlékeztet, hogy 2014. óta Ukrajnában háború zajlik, a keleti 
szomszéddal. A Miskolci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat mindig aktívan segíti az ott élő 
rászorulókat. A vírushelyzet miatt, egy raktárban maradt az addig összegyűjtött nagyon sok készlet. 
Többek között pelenkák, egészségügyi szerek. Tájékoztatja, a Testületet, hogy Alpolgármester 
Asszonnyal folytatott megbeszélésen döntöttek úgy, hogy ezt, a helyzet miatt itt rekedt rengeteg 
adományt átadják Miskolc Városnak. Tudomása szerint már vittek el elég nagy tételt belőle. A városnak 
adományozott tétel, jelen piaci értéke közel 7.000.000 Ft. Kérdezi van-e kérdés, hozzászólás, javaslat. 
Megállapítja, hogy nincs, kéri, hogy szavazzanak a tájékoztatás tudomásul vételéről.  

A Testület 2 igen szavazattal tudomásul vette a 
tájékoztatást és az alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
U-25/2020. (VII.06.) határozata: 

 
Tárgy: 2020. évben adományozásról szóló tájékoztatás Miskolc Megyei Jogú Városnak 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi az elnök-helyettesi tájékoztatót, miszerint a Miskolci Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzat által összegyűjtött adományok eljuttatása az Ukrajnában élő rászorultak részére 
a 2020. évi pandémia miatt meghiúsult. Ezen adományok átadásra kerültek Miskolc Megyei 
Jogú Városnak, melyek piaci értéke közel 7.000.000 Ft. 

 
Felelős:    Elnök 
Határidő:    azonnal 
 
 
Ignácz Istvánné elnök-helyettes: Bejelenti, hogy az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzaton belül 
megalakul az Ukrán Asszonyok Klubja. Korábban szavaztak a névről: „Cservona Ruta”. A 
megszavazott nevet, a szimbólum történetét és a Klub céljait részletesen ismerteti. Minden család 
mozgatórugója, a nő. A legtöbb feladat a nőre hárul. Úgy gondolják, szükséges egy klub, ahol a nők 
össze tudnak jönni, megbeszélni dolgaikat, jogi dolgok, gyereknevelés, hagyományőrzés. Terveit 
részletesen ismerteti. A vírus miatt kialakult jelen helyzetben 200-300 fős rendezvényeket most nem 
tudnak tartani, ezért 2020. nyarán lenne az alakuló ülés. Későbbiekben kéthavonta lenne találkozó. 
Amennyiben igény lesz rá, akkor gyakrabban is. A helyszín a Bíró utcai egyház Közösségi Háza lenne 
vagy a belvárosban valahol. Ez még egyeztetés alatt van.  Kérdezi van-e kérdés, hozzászólás, javaslat. 
Megállapítja, hogy nincs, kéri, hogy szavazzanak a javaslat elfogadásáról. 
 

A Testület 2 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
U-26/2020. (VII.06.) határozata: 

 
Tárgy: 2020. évben Ukrán Nők Klubja alakul 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
szándékát fejezi ki az iránt, hogy Ukrán Asszonyok Klubját alapít 2020. évben, „Cservona Ruta 
néven”. A klub első összejövetele 2020. nyár vége. 
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2. A Képviselő-testület a programmal kapcsolatban felmerülő költségeket a 2020. évi 
költségvetésből biztosítja. 
 

Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
Ignácz Istvánné elnök-helyettes: Megállapítja, hogy nincs több javaslat, észrevétel az „Egyebek” 
napirendi ponthoz, így lezárja a napirendet. Megköszöni a jelenlévők munkáját. Az ülést 11:50 órakor 
bezárja. 

 
K. m. f. 

 
 

 Ignácz Istvánné Ruscsák Katalin 
 elnök-helyettes jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 Sipos Melinda Dr. Kovácsné dr. Omar Leila 
 jegyzőkönyvvezető jogi ügyintéző 
 
 
 
A jegyzőkönyv törvényességi véleményezésre bemutatva: 
 
 
 

Dr. Ignácz Dávid 
jegyző 

 


