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Miskolc Megyei Jogú Város 
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 
 
105.070-3/2022. 

 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. május 30. 

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

 
Jelen van: Ignácz Viktória elnök, Ignácz Istvánné elnök-helyettes és Ruscsák Katalin testületi tag 
 
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 
Klamancsek Anita Pénzügyi Osztály, pénzügyi ügyintéző 
Szántóné Pásztor Ibolya Pénzügyi Osztály, számviteli ügyintéző 
 
 
Ignácz Viktória elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Testület 3 képviselője 
megjelent, a testületi ülés határozatképes, amelyet megnyit. A jegyzőkönyvvezető Sipos Melinda, a 
jegyzőkönyv-hitelesítői feladatot Ignácz Istvánné 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 3 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét. 
 
 
Napirendi pont: 
 
 
1.  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadására 
Előterjesztő: Elnök 
 
2.  Javaslat az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámoló elfogadására  
Előterjesztő: Elnök 
 
3. Javaslat 2022. év tavaszi, nyári programokkal, rendezvényekkel kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
Előterjesztő: Elnök 
 
4.  Egyebek 
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1. napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadására 

 
Ignácz Istvánné elnök-helyettes: Az előterjesztést időben megkapták és áttanulmányozták. 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 3 igen szavazattal elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
U-15/2022. (V.30.) határozata: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Javaslat 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi 

zárszámadásának elfogadása 
 

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 
U-15/2022. (V.30.) határozata 

a 2021. évi költségvetés zárszámadásáról 
 

1. A Nemzetiségi Önkormányzat a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás 
költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint költségvetési maradványát 
 

3.270.164 Ft költségvetési bevétellel,    
3.250.631 Ft költségvetési kiadással, 

19.533 Ft Költségvetési maradvánnyal 
hagyja jóvá. 
2. A Képviselő-testület a 19.533 Ft költségvetési maradványt a 2021. évről áthúzódó kiadások 
forrásaként használja fel, mely a 2022. évi eredeti költségvetésbe beépítésre került. 
3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. 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 2022. május 31. 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 az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámoló elfogadására 

 
Ignácz Viktória elnök: 2022. február 19. napján volt az Ukrán Kultúra Napja, amelyen részt vettek. 
2022. február 24. napján sajnálatos módon Oroszország megtámadta a szülőhazájukat. Innentől 
kezdve módosultak a programjaik, és más jellegű rendezvényekkel bővültek. 2022. március 5. napján 
az Orosz Nagykövetség előtt volt egy demonstráció, amelyen részt vettek, elsősorban azért, hogy a 
háborúnak legyen vége, másodsorban azért, ha nem, akkor az eget biztosítsák számukra, hogy 
védelmet nyújtsanak légitámadások ellen. 2022. március 12. napján Tarasz Sevcsenko ünnepségen 
vettek részt Budapesten. 2022. március 26. napján Miskolcon a Városháza Dísztermében is 
megrendezték a Tarasz Sevcsenko emlékestet, amelyen Varga Andrea alpolgármester asszony mondott 
beszédet. Teltházas volt a program, a miskolci vendégeken kívül itt voltak az Ukrajnából menekült 
családok és a DVTK által befogadott focicsapat is. Vihula Mihajlo gitárművész, a Forrás kamara kórus, 
Molnár Uljána előadó lépett fel, valamint Balázs István szavalt. Színvonalas műsort állítottak össze. 
2022. március 20. napján a Bíró utcai Szent Teréz Görögkatolikus Templomban „Nagy ima Miskolcon 
Ukrajnáért” istentiszteletet tartottak. Damian Gáborij atya celebrálta a misét, felszólította a híveket, 
hogy imádkozzanak Ukrajnáért és a győzelemért, a békéért. Köszönetet mondott az 
önkormányzatuknak, hogy mindig segítenek a helyi lelki és társadalmi élet munkájának szervezésében. 
Nem csak ukránok, hanem magyar barátok és nemzetiségi önkormányzatok képviselői is részt vettek, 
mint például a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, az Életért a Rák ellen Egyesület tagjai, a 
Megszólaló kezek Közhasznú Alapítvány képviselői. Az eseményről írásos beszámoló is készült. 
Voltak programok, amelyekről még nem készültek határozatok, így kéri, hogy szavazzanak a budapesti 
Tarasz Sevcsenko szobornál tartott megemlékezésről, valamint arról, hogy felmerült költségeket a 
2022. évi költségvetésből biztosítják.  
 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a beszámolót és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
U-16/2022. (V.30.) határozata: 
 
Tárgy:  Megemlékezés a Tarasz Sevcsenko szobornál Budapesten 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete részt vett 

a 2022. március 12. napján, Budapesten megrendezett megemlékezésen a Tarasz Sevcsenko 
szobornál. 
 

2. A Képviselő-testület a programmal kapcsolatban felmerült költségeket a 2022. évi költségvetésből 
biztosítja. 

 
Felelős:  Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
Ignácz Viktória elnök: Kéri, szavazzanak a 2022. március 20. napján tartott Nagy ima Ukrajnáért 
programról, valamint arról, hogy felmerült költségeket a 2022. évi költségvetésből biztosítják.  
 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a beszámolót és az 
alábbi határozatot hozza: 
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Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
U-17/2022. (V.30.) határozata: 
 
Tárgy:  Nagy ima Miskolcon Ukrajnáért 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

istentiszteletet tartott 2022. március 20. napján a Szent Teréz Görögkatolikus Templomban. 
 

2.  A Testület elfogadja az istentiszteletről szóló írásbeli beszámolót, amely a határozat mellékletét 
képezi. 
 

3. A Képviselő-testület a programmal kapcsolatban felmerült költségeket a 2022. évi költségvetésből 
biztosítja. 

 
Felelős:  Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Ignácz Viktória elnök: Kéri, szavazzanak a 2022. március 26. napján tartott Tarasz Sevcsenko 
emlékestről szóló beszámoló elfogadásáról.   
 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a beszámolót és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
U-18/2022. (V.30.) határozata: 
 
Tárgy:  Beszámoló a Tarasz Sevcsenko emlékestről  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 

március 26. napján a Városháza Dísztermében Tarasz Sevcsenko emlékestet tartott. 
 
2.  A Testület elfogadja az eseményről szóló írásbeli beszámolót, amely a határozat mellékletét 

képezi. 
 

Felelős:  Elnök 
Határidő:  azonnal 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
 
Ignácz Viktória elnök: 2022. április 17. napján Budapesten Bandura koncerten voltak. Ukrajnából 
50 fős bandura együttes adott jótékonysági koncertet Európa számos országában, így Magyarországon 
is. Kéri, hogy szavazzanak arról, hogy a budapesti koncerttel kapcsolatos útiköltséget a 2022. évi 
költségvetésvetésből biztosítják.  

 
A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a beszámolót és az 
alábbi határozatot hozza: 
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Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
U-19/2022. (V.30.) határozata: 
 
Tárgy: Ukrajna Nemzeti Bandura Együttes jótékonysági koncertje 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 
április 17. napján részt vett Budapesten az Ukrajna Nemzeti Bandura Együttes jótékonysági 
koncertjén. 
 
2. A Képviselő-testület a rendezvény kapcsán felmerült útköltségeket a 2022. évi költségvetésből 
biztosítja. 
 
Felelős:  Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
Ignácz Viktória elnök: 2022. április 30. napján a Deák téri ellendemonstráción vettek részt az orosz 
szimpatizáns csoport tüntetése ellen. Természetesen tisztességes távolságból, kulturáltan történt a 
demonstráció, amellyel kapcsolatban útiköltség merült fel. Kéri, hogy szavazzanak arról, hogy a 
budapesti ellendemonstráción való részvétellel kapcsolatos útiköltséget a 2022. évi 
költségvetésvetésből biztosítják.  

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a beszámolót és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
U-20/2022. (V.30.) határozata: 
 
Tárgy: Ellendemonstráción részvétel Budapesten 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 
április 30. napján részt vett a Deák téri ellendemonstráción Budapesten. 
 
2. A Képviselő-testület a rendezvény kapcsán felmerült útköltségeket a 2022. évi költségvetésből 
biztosítja. 
 
Felelős:  Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 
 
Ignácz Viktória elnök: 2022. április 23. napján, szombati napon liturgiát tartottak a Búza téri Magyar 
Görögkatolikus Egyház miskolci székesegyházában a miskolci és a környékén élő ukrán menekültek 
részére. Az ünnepi liturgiát Damian Gaborij atya vezette. Megszentelték a kosárkákban lévő ételeket. 
Az imádságon részt vett orosz Atanasij püspök, Miskolc epochája, aki az áldását adta. A húsvéti mise 
kapcsán költségek merültek fel, amelyet a 2022. évi költségvetésből biztosítanak. Kéri, hogy 
szavazzanak a javaslatról, és az írásos beszámoló elfogadásáról.  

 
A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a beszámolót és az 
alábbi határozatot hozza: 
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Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
U-21/2022. (V.30.) határozata: 
 
Tárgy: Beszámoló a húsvéti miséről Miskolcon 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 

április 23. napján tartott húsvéti misét tartott a Búza téri Görögkatolikus Templomban. 
 

2.  A Testület elfogadja az eseményről szóló írásbeli beszámolót, amely a határozat mellékletét 
képezi. 

 
3.  A Képviselő-testület a rendezvény kapcsán felmerült költségeket a 2022. évi költségvetésből 

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

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Ignácz Viktória elnök: Terveztek egy Csernobili katasztrófa megemlékezést, de a háború miatt ez 
sajnos elmaradt. Az Országos Ukrán Szavalóverseny időpontját áthelyezték, de pontosan nem tudják 
mikorra. Május 8-án tartották az EU Családi Napot, amikor a tagországok pavilonokat állítottak fel 
Budapesten a Szabadság téren, ahol bemutathatták a saját tradíciójukat és különböző termékeket. 
Nagyon jól sikerült a rendezvény, kisebb koncert is volt. Útiköltség merült fel az esemény kapcsán. 
amelyet a 2022. évi költségvetésből biztosítanak. Kéri, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.  
 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a beszámolót és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
U-22/2022. (V.30.) határozata: 
 
Tárgy: Beszámoló az EU Családi Napról 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
beszámolót a 2022. május 8. napján tartott EU Családi Napról Budapesten. 
 
2. A Képviselő-testület a rendezvény kapcsán felmerült útiköltséget a 2022. évi költségvetésből 
biztosítja. 
 
Felelős:  Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 

Ignácz Viktória elnök: 2022. május 9-én volt ismételten egy tüntetés a Szabadság téren Budapesten, 

amelyen részt vettek egy kisebb csoporttal. Útiköltség merült fel az esemény kapcsán, amelyet a 2022. 

évi költségvetésből biztosítanak. Kéri, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.  

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a beszámolót és az 
alábbi határozatot hozza: 
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Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
U-23/2022. (V.30.) határozata: 
 
Tárgy: Tüntetés a Szabadság téren 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
beszámolót a 2022. május 9. napján tartott Szabadság téri tüntetésről. 
 
2. A Képviselő-testület a rendezvény kapcsán felmerült útiköltséget a 2022. évi költségvetésből 
biztosítja. 
 
Felelős:  Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
  

 
Ignácz Viktória elnök: 2022. május 14-én tartották a Családi Napot a helyi és az Ukrajnából menekült 
családok részére a Vadasparkban. A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-től kaptak ingyen belépőket 
szolidaritási segítségnyújtás képpen. A Miskolci Közlekedési Vállalattal együttműködve 3 busszal 
érkeztek a helyszínre. Nagyon sok gyerek, 130 fő vett részt az eseményen. Sokat játszottak, énekeltek 
és kirándultak a gyerekek. A végén szalonnát sütöttek, sportoltak. A program kapcsán költség merült 
fel. Kéri, szavazzanak az írásos beszámoló elfogadásáról, valamint arról, hogy a felmerülő költségeket 
a 2022. évi költségvetésből biztosították. 

 
A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a beszámolót és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
U-24/2022. (V.30.) határozata: 
 
Tárgy: Családi Nap a Vadasparkban 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 

május 14. napján tartott Családi Napot a Vadasparkban. 
 
2.  A Testület elfogadja az eseményről szóló írásbeli beszámolót, amely a határozat mellékletét 

képezi. 
 
3.  A Képviselő-testület a rendezvény kapcsán felmerült költségeket a 2022. évi költségvetésből 

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

 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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3. napirend:  Javaslat 2022. év tavaszi, nyári programokkal, rendezvényekkel kapcsolatos 
döntések meghozatalára 

 
Ignácz Viktória elnök: Szeretnének Gyereknapot szervezni a gyerekeknek a Vadasparba. Miskolc 
környékén élő ukrán családok és a közösségük gyermekeire gondolnak elsősorban, hogy 
ismerkedjenek és barátkozzanak. A tiszaújvárosi Jabil cég felvette vele a kapcsolatot, mert szeretnének 
együttműködni az ott élő ukrán nemzetiségek miatt a különböző programok szervezésében az Ukrán 
Nemzetiségi Önkormányzatukkal. A holnapi nem folyamán történik az együttműködésről az 
egyeztetés.  
 
Ignácz Istvánné elnök-helyettes: Most vasárnap volt a magyar Gyermeknap. Az ukrán Gyermeknap 
június 1-jén lesz szerdán, az ukrán menekült gyermekeknek is. Az sem probléma, ha picit később lesz 
megtartva.  
 
Ignácz Viktória elnök: A nyár első időszakában megpróbálják megszervezni, mert nagyobb 
kapcsolatrendszeren keresztül kell megfuttatni. Kéri, hogy szavazzanak a programjavaslatról, valamint 
arról, hogy felmerülő költségeket a 2022. évi költségvetésből biztosítják.  
 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
U-25/2022. (V.30.) határozata: 
 

Tárgy:  Gyereknap a Vadasparkban 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Ukrán 

Gyermeknapot tart 2022. nyár elején a Vadasparkban.  
 

2. A Képviselő-testület a programmal kapcsolatban felmerülő költségeket a 2022. évi 
költségvetésből biztosítja. 

 
Felelős:  Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
Ignácz Viktória elnök: Júniusban a pünkösdi ünnepet szeretnének megünnepelni Budapesten. A 
pontos dátumot még nem tudják, a meghívót majd megkapják. Kéri, hogy szavazzanak a programon 
való részvételről, valamint arról, hogy felmerülő költségeket a 2022. évi költségvetésből biztosítják.  
 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
U-26/2022. (V.30.) határozata: 
 

Tárgy:  Pünkösdi ünnepen részvétel Budapesten 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete részt 

vesz a Pünkösdi ünnepen Budapesten.  
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2. A Képviselő-testület a programmal kapcsolatban felmerülő költségeket a 2022. évi 
költségvetésből biztosítja. 

 
Felelős:  Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 
 
Ignácz Viktória elnök: Tradicionális ünnep a Szent Iván Éji Ünnep, amit július hónapban 
szeretnének megtartani. Természetesen lesz majd egy központi ünnep Budapesten, de arról még nincs 
információjuk. Kéri, hogy szavazzanak a miskolci program megvalósításáról, valamint arról, hogy 
felmerülő költségeket a 2022. évi költségvetésből biztosítják.  
 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
U-27/2022. (V.30.) határozata: 
 

Tárgy:  Szent Iván Éji Ünnepség 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megrendezi a Szent Iván Éji Ünnepséget 2022 júliusában, Miskolcon. 
 

2. A Képviselő-testület a programmal kapcsolatban felmerülő költségeket a 2022. évi 
költségvetésből biztosítja. 

 
Felelős:  Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 
 
Ignácz Viktória elnök: Augusztus hónapban kérdőjeles elég sok minden. Az Úrszínváltozás szintén 
egy tradicionális ünnep az ukránoknál, amit augusztusban szoktak ünnepelni. Kéri, hogy szavazzanak 
a miskolci program megvalósításáról, valamint arról, hogy felmerülő költségeket a 2022. évi 
költségvetésből biztosítják.  

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
U-28/2022. (V.30.) határozata: 
 

Tárgy:  Úrszínváltozás Ünnepe 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megrendezi az Úrszínváltozás Ünnepséget 2022 augusztusában, Miskolcon. 
 

2. A Képviselő-testület a programmal kapcsolatban felmerülő költségeket a 2022. évi 
költségvetésből biztosítja. 

 
Felelős:  Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
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Ignácz Viktória elnök: 2021. augusztus 23-a az Ukrán zászló napja, amit Ukrajna Függetlenségének 
Napja követ augusztus 24-én. Az orosz agresszióval szemben háborús helyzetre való tekintettel nem 
tudni, hogy meglesz-e tartva, de amint lesz rá lehetőségük, a 2022. évi költségvetésük terhére 
megrendezik. Kéri, hogy szavazzanak a program megvalósításáról.  
 
 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
U-29/2022. (V.30.) határozata: 
 

Tárgy:  Ukrajna Függetlenségi Napjának ünnepe  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete, - ha 

lehetőségük nyílik rá - megrendezi Ukrajna Függetlenségi Napjának ünnepét 2022. évben. 
 

2. A Képviselő-testület a programmal kapcsolatban felmerülő költségeket a 2022. évi 
költségvetésből biztosítja. 

 
Felelős:  Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
 
4. napirend: Egyebek 
 
Ignácz Istvánné elnök-helyettes: Meglátják, ha megérkezik a feladatalapú és az állami támogatás 
összege, hogy tudják ezeket a programokat megvalósítani. A 900.000 forint támogatás az csökkentett 
összegű? 
 
Szántóné Pásztor Ibolya: Az idei költségvetésben ennyi volt betervezve, de ez az összeg jövőre 
változhat.  
 
Dr. Kovácsné dr. Omar Leila: Két alkalommal segélyszállítmányt vitettek ki Ukrajnába. Annak volt 
költsége? Az önkormányzatuk humanitárius célt is támogatott.  
 
Ignácz Viktória elnök: Volt költsége, de számlát nem kért az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatuk 
nevére, mivel tudomása szerint az Ukrán Önkormányzat nem végezhet humanitárius adományok 
fogadása tevékenységet. Pénzbeli adományt nem fogadhattak, csak tárgybelit, mint például az 
egészségügyi felszereléseket. Ezen kívül a Rossmann cég ajánlott fel segítséget, akivel olyan szerződést 
kötöttek, mint az Alapítvánnyal. A felajánlott adományt a kamionnal elszállították. A közlekedési 
vállalat is gyűjtött adományt, tartós élelmiszereket, pelenkákat, babatápszert. Az Őszi Napsugár 
Otthon vezetője is szervezett gyűjtést. A pandémia kezdetekor sok inkontinencia pelenkát 
adományozott elég magas összegben a városnak, amelyből sok megmaradt. Ennek egy bizonyos részét 
felajánlották, valamint tartós élelmiszert, ruházatot, fertőtlenítő szereket adományoztak. A szállításnak 
volt útiköltsége. 
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Ignácz Istvánné elnök-helyettes: Damian atya mondta, hogy higiéniai csomagot fognak küldeni 
Miskolcra, amit hamarosan ki tudnak osztani a menekültek részére Miskolcon. 
 
Ignácz Viktória elnök: A háború kezdete óta az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat nevében 3 
kamiont küldtek ki. Az első kamionban kötszerek voltak, elsősorban a kórházi ellátáshoz 
segédeszközök. A másodikban ruházat, kötszerek és tartós élelmiszer, valamint bakancsok, kesztyűk, 
katonai ruházatok. Úgy tudja, hogy a háborús helyzetre való tekintettel arra is van lehetőség, hogy az 
önkormányzatuk humanitárius programot végezzen, amelyben anyagi támogatást is tudna fogadni. A 
Fővárosi Ukrán Önkormányzat együttműködést írt alá a Fővárosi Polgármesteri Hivatallal, mert anyagi 
támogatást biztosított. Az összeget humanitárius segély vásárlására fel tudták használni. Nekik van-e 
mód és lehetőség ilyenre? Megpróbálja kideríteni, hogy milyen dokumentumokra van ehhez szükség.  
 
Klamancsek Anita: Utána fognak nézni.  
 
Ignácz Viktória elnök: A nemzetiségi önkormányzat nevében készítenek egy hivatalos videoklipet, 
amelynek a forgatása a mai napon elkezdődik. A zene kész van, az ülés végén szívesen megmutatja. 
Van egy ukrán dal, amelynek a szövegét felolvassa. Minden országban feldolgozták ezt a dalt, de 
Magyarországon még nem. Ezért egy miskolci együttessel összefogtak, és stúdióba vonulnak. Dr. 
Ignácz Dávid jegyző úr sem látja akadályát a videoklip forgatásnak. Egyébként a Városház téren kell a 
klip egy részét leforgatni, amelyre az engedélyt már szóban megkapta. A felvétel költségét, 50 ezer 
forintot a 2022. évi költségvetésük terhére biztosítják. Kéri, hogy szavazzanak a videoklip 
megvalósításáról. 

 
A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
U-30/2022. (V.30.) határozata: 
 

Tárgy:  Videoklip forgatás  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 

május 30 napján videoklipet forgat. 
 

2. A Képviselő-testület a videoklip forgatással kapcsolatban felmerülő 50.000 forint költséget a 
2022. évi költségvetésből biztosítja. 

 
Felelős:  Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
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Ignácz Viktória elnök: Megállapítja, hogy nincs több javaslat, észrevétel az „Egyebek” napirendi 
ponthoz, így lezárja a napirendet. Megköszöni a jelenlévők munkáját. Az ülést 11 óra 45 perckor 
bezárja. 
 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

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

Dr. Ignácz Dávid 
jegyző 


