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Miskolc Megyei Jogú Város  
Örmény Nemzetiségi Önkormányzata 
 
405.076-1/2023. 

 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-

testületének 2023. február 20. napján 8 óra 00 perces kezdettel tartott testületi üléséről 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi, Igazgatási és Szervezési 
Főosztály tárgyalójában. 

 
Jelen van: Dr. Rózsa Péter elnök és Ledniczky Zsolt elnökhelyettes  
 
Távol maradt: Dr. Ledniczky Réka képviselő 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről: 

Dr. Juhász Tamara  jogi ügyintéző a jegyző képviseletében  
Sipos Melinda   önkormányzati ügyintéző 
Szántóné Pásztor Ibolya  számviteli ügyintéző 

 
 
Dr. Rózsa Péter elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Testület 3 képviselője közül 
2 fő megjelent, így az ülés határozatképes, amelyet megnyit. A jegyzőkönyv-hitelesítői feladatot 
Ledniczky Zsolt látja el. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Megkérdezi, hogy 
van-e észrevétel a napirenddel kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincs, így kéri, hogy szavazzanak 
a meghívó szerinti napirend elfogadásáról. 

 
A Testület 2 igen szavazattal elfogadta az ülés 
napirendjét. 
 

Napirendi pontok: 
 
1.  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi 

költségvetésének IV. negyedéves módosítására  
Előterjesztő: Elnök 
 
2.  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének megállapításáról szóló költségvetési határozat elfogadására és 
kapcsolódó döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Elnök 
 
3.  Javaslat az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámolók elfogadására 
Előterjesztő: Elnök 
 
4. Javaslat 2023. I. félévi programokkal, rendezvényekkel kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
Előterjesztő: Elnök 
 
5. Egyebek  
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1. napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata 

2023. évi költségvetésének IV. negyedéves módosítására 
 
Dr. Rózsa Péter elnök: Az előterjesztést korábban megkapták, megismerhették. Ismerteti az 
előterjesztést, majd 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 Örmény Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
Ö-1/2023. (II.20.) határozata: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetésének  
IV. negyedéves módosítására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi 

költségvetésének IV. negyedéves módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ö-
3/2022. (II.8.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
1. A határozat 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
2.  

„2. A módosított költségvetés bevételei és kiadásai 
 

2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi módosított költségvetését 
     2.538.288 Ft Költségvetési bevétellel 
     4.173.387 Ft Költségvetési kiadással 
     1.635.099 Ft Költségvetési egyenleggel 
   Ebből:   1.635.099 Ft működési egyenleggel 
 
állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi 
költségvetési maradvány igénybevételével 1.635.099 Ft összegben finanszírozza.” 
 

2.  A határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: 
a) A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép. 
b) A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép. 
c) A határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép. 

 
3.  A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak. 
 
4.  A költségvetési határozat 2023. február 21. napján lép hatályba. 
 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 

 
/A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik./ 
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2. napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 
2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló költségvetési határozat 
elfogadására és kapcsolódó döntés meghozatalára 

 
Dr. Rózsa Péter elnök: Ismerteti az előterjesztés tartalmi összefoglalóját és az ehhez kapcsolódó 
két határozati javaslatot, majd a vitát megnyitja. Megállapítja, hogy nincs kérdés, így a napirend 
feletti vitát lezárja. Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat 
elfogadásáról.  

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

Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
Ö-2/2023. (II.20.) határozata: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 
megállapításáról szóló költségvetési határozat elfogadására és kapcsolódó döntés 
meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzat egyes saját 

bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei 
várható összegének megállapítása a 2024-2026. évekre 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján az 
Önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek várható összegét a 2024-2026. évekre a jelen határozat 1. és 2. melléklete szerint 
állapítja meg. 
 

Felelős:   Elnök  
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 

/A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik./ 
 
 
Dr. Rózsa Péter elnök: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatról. 
 

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

Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
Ö-3/2023. (II.20.) határozata: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 
megállapításáról szóló költségvetési határozat elfogadására és kapcsolódó döntés 
meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi 

 költségvetésének elfogadása 
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Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi 
költségvetését az alábbi határozat szerint elfogadja. 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 
Ö-3/2023. (II.20.) határozata 
a 2023. évi költségvetéséről 

 
Az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-
testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) és (2) bekezdése, valamint 
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdése és a 114. § (1) 
bekezdés d) pontja alapján a 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.  
 

1. A határozat hatálya 
A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki. 
 

2. A költségvetés bevételei és kiadásai 
2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését 

1.420.000 Ft Költségvetési bevétellel 
   1.891.566 Ft Költségvetési kiadással 
      471.566 Ft Költségvetési egyenleggel 
    Ebből:    471.566 Ft működési egyenleggel 
 
állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső finanszírozási bevétel bevonásával, 
előző évi költségvetési maradvány igénybevételével 471.566 Ft összegben finanszírozza. 
2.2. Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, 

együttesen, egyensúlyban a 1. melléklet szerint fogadja el. 
2.3. A Nemzetiség Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak jogcímenkénti megoszlását, 

továbbá az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 2. melléklet szerint 
hagyja jóvá.  

2.4. Az éves előirányzat felhasználási tervet a 3. melléklet szerint fogadja el. 
2.5. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb 

csoportokban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 
2.6. A Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségének bemutatását az 5. melléklet szerint fogadja el. 
2.7.  A Nemzetiségi Önkormányzat a fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
ügylet megkötését nem tervezi. 

2.8. A Nemzetiségi Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással 
megvalósuló projektet nem tervez. 

 
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

3.1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a 
jegyző felelős. 

        3.2. A költségvetési egyensúly érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a 
kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

 
4. Az előirányzatok módosítása 

4.1. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  

4.2. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak 
módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, beleértve a kiemelt 
előirányzatok közötti módosításokat is a nemzetiségi önkormányzat elnöke jogosult. 
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4.3. A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a 
kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.  

4.4. A költségvetési határozat 4.1.-4.3. pontjai szerinti előirányzat-módosításokat, előirányzat-
átcsoportosításokat - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kell a képviselő-
testület elé jóváhagyásra benyújtani. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, 
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően 
haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását. 

 
5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

5.1. A Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében 
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat 
esetében a jegyző felelős. 

5.2. A Nemzetiségi Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Belső Ellenőrzési Osztály 
megbízott belső ellenőre, valamint a kialakított belső kontrollrendszer útján gondoskodik. A 
megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 

 
6. Záró és vegyes rendelkezések 

 
A költségvetési határozat 2023. február 21. napján lép hatályba. 
 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 

 
/A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik./ 

 
 
 
3. napirend:  Javaslat az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámolók elfogadására 
 
Dr. Rózsa Péter elnök: 2022. december 7-én évértékelő rendezvényük volt Miskolcon, a 
Fagyöngy vendéglőben, körülbelül 25 fős részvétellel, hagyományteremtő jelleggel. A 
közmeghallgatásukon nem szoktak részt venni érdeklődők, így a programok, események 
megbeszélése okán szervezték ezen programot. Nagy létszámban meg is jelentek az érdeklődők, 
kellemes volt a hangulat. Kéri, szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.  

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

Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
Ö-4/2023. (II.20.) határozata: 
 
Tárgy: Beszámoló évértékelő rendezvényről 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja az elnöki beszámolót, miszerint 2022. december 7-én évértékelő rendezvényt tartott a 
miskolci Fagyöngy vendéglőben. 
 
Felelős:   Elnök 
Határidő:   azonnal 
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Dr. Rózsa Péter elnök: Elmondja, hogy szükséges még a parkolóbérletről is szavazniuk az elnök 
számára. Önkormányzatuk esetében szokás, hogy nem éves bérletet vásárolnak, hanem feltöltő 
kártyás formában biztosítják ennek a használatát. Kéri, szavazzanak a javaslat elfogadásáról, 
valamint arról, hogy a felmerült költséget a 2023. évi költségvetésből biztosítják.  

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

Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
Ö-5/2023. (II.20.) határozata: 
 

Tárgy: Parkolókártya feltöltése 2023. év 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja munkája zavartalan működésének elősegítése érdekében parkolókártya feltöltését 2023. 
évben, maximum 40.000,- /azaz negyvenezer/ forintig, a 2023. évi költségvetés terhére. 
 

Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
Dr. Rózsa Péter elnök: 2022., de 2023. évben is a miskolci társönkormányzatokkal közös 
programjaik vannak. A német és a bolgár nemzetiségi önkormányzatok képviselőivel Budapestre 
látogattak, megtekintették a Parlamentet. A szószólókkal és a megjelentekkel közösen lezajlott egy 
kötetlen beszélgetés, majd ezt követően mentek át a Magyar Zene Házába. Német Nemzetiségi 
Önkormányzat által szervezett busszal utaztak. Más jellegű, de hasonló közös rendezvény volt 
2022. december 14-én, amikor részt vettek a Nemzetiségek Napján a Miskolci Városháza 
Dísztermében. Kéri, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról. 
 

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

Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
Ö-6/2023. (II.20.) határozata: 
 
Tárgy:  Elmúlt időszak eseményeiről beszámoló, társönkormányzattal közös 

programok – 2022. év vége - 2023. év eleje 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
elmúlt időszak eseményeiről szóló szóbeli beszámolót elfogadja, az alábbi tartalommal: 
 

• 2022. december 14. Miskolcon részt vettek a Nemzetiségek Napján,  

• 2023. február 10. Parlamenti látogatáson való részvétel, valamint a Magyar Zene Háza 
megtekintése. 

 
Felelős:   Elnök 
Határidő:   azonnal 
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4. napirend:  Javaslat 2023. I. félévi programokkal, rendezvényekkel kapcsolatos döntések 
meghozatalára 

 

Dr. Rózsa Péter elnök: Önkormányzatuk számára fontos a jó kapcsolat ápolása mind a települési 
önkormányzattal, mind a miskolci társönkormányzatokkal. Szeretné, ha határozatot hoznának 
arról, hogy továbbra is részt vesznek az Önkormányzat és a társönkormányzatok rendezvényein 
2023. évben is. Az előre ismert programokról természetesen születtek, születnek majd külön 
határozatok is, de ezt a mostani határozatot azért kéri, hogy amennyiben egy hirtelen, nem várt 
meghívás érkezik, ne legyen jogi akadálya a részvételnek, például esetleges apróbb kiadás 
felmerülése kapcsán. Kéri, szavazzanak az ismertetett javaslat elfogadásáról a 2023. évi költségvetés 
terhére.  

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

Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
Ö-7/2023. (II.20.) határozata: 
 
Tárgy:  Települési önkormányzat és miskolci társönkormányzatok rendezvényein 

való részvétellel kapcsolatos döntés elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja, hogy 2023. évben részt vesz a települési önkormányzat és miskolci társönkormányzatok 
által szervezett programokon, rendezvényeken, az esetleges felmerülő kiadásokat a 2023. évi 
költségvetésből biztosítja. 
 
Felelős:   Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
 
Dr. Rózsa Péter elnök: 2023. február 24-én koszorúzáson vennének részt, amely a kommunizmus 
áldozatairól szóló megemlékezés a Zsolcai kapunál, melyet a települési önkormányzat szervez. 
Kérdezi, hogy egyetért-e vele a Testület? 
 
Ledniczky Zsolt elnökhelyettes: Jó gondolatnak tartja, javasolja a részvételt. 
 
Dr. Rózsa Péter elnök: Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 

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

Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
Ö-8/2023. (II.20.) határozata: 
 
Tárgy:  Kommunizmus áldozatairól szóló megemlékezésen való részvétel 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja, hogy 2023. február 24. napján Miskolcon a Zsolcai kapunál a kommunizmus 
áldozatairól szóló megemlékezésen részt vesz. 
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2. A Képviselő-testület a felmerülő kiadásokat a 2023. évi költségvetésből biztosítja. 
 
Felelős:   Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
 
Ledniczky Zsolt: Részt szoktak venni a március 15-én esedékes koszorúzáson is, amelyet az 
Önkormányzat szervez. 
 
Dr. Rózsa Péter: Megerősíti, majd kéri, hogy szavazzanak a részvételről, valamint arról, hogy a 
koszorúzás során felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosítják.  
 

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

 
Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
Ö-9/2023. (II.20.) határozata: 
 
Tárgy: Megemlékezésen való részvétel, 1848-1849-es szabadságharc emlékére 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, hogy 2023. év tavaszán részt vesz a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
1848-1849-es szabadságharc emlékére megrendezésre kerülő rendezvényen. 
 
2. A Képviselő-testület a programmal kapcsolatban felmerülő költségeket a 2023. évi 
költségvetésből biztosítja. 
 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
Dr. Rózsa Péter: Az előző gondolatot, eseményt tovább folytatva elmondja, hogy 
önkormányzatuk is szervez március 15-e alkalmából megemlékezést. Kéri, hogy szavazzanak a 
program megvalósításáról, valamint arról, hogy felmerülő kiadásokat a 2023. évi költségvetésből 
biztosítják.  

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

 

Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
Ö-10/2023. (II.20.) határozata: 
 
Tárgy: Megemlékezés szervezése 1848-1849-es szabadságharc emlékére 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, hogy 2023. év tavaszán megemlékezést tart az 1848-1849-es szabadságharc emlékére. 
 
2. A Képviselő-testület a programmal kapcsolatban felmerülő költségeket a 2023. évi 
költségvetésből biztosítja. 
 

Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
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Dr. Rózsa Péter elnök: 2023 áprilisában, mint minden évben megemlékezést szerveznek az 
örmény genocídium kapcsán. Kéri, hogy szavazzanak a program megvalósításáról, valamint arról, 
hogy a felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosítják.  
 

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

 
Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
Ö-11/2023. (II.20.) határozata: 
 
Tárgy: Megemlékezés szervezése az örmény genocídium emlékére 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, hogy 2023 áprilisában megemlékezést tart az örmény Genocídium emlékére. 
 
2. A Képviselő-testület a programmal kapcsolatban felmerülő költségeket a 2023. évi 
költségvetésből biztosítja. 
 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
Dr. Rózsa Péter: Szintén minden évben gyereknapot szoktak szervezni, valamikor tavasszal, de 
nem pont gyereknapkor, majd ahogy sikerül leszervezni a részleteket.  
 
Ledniczky Zsolt: Egyetért Elnök Úrral a gyereknap szervezése kapcsán.  
 
Dr. Rózsa Péter elnök: Kéri, hogy szavazzanak a program megvalósításáról, valamint arról, hogy 
a felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosítják.  
 

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

 
Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
Ö-12/2023. (II.20.) határozata: 
 
Tárgy: Gyermeknapi ünnepség rendezése 2023. 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, hogy 2023. tavaszán gyermeknapi ünnepséget szervez.  
 
2. A Képviselő-testület a programmal kapcsolatban felmerülő költségeket a 2023. évi 
költségvetésből biztosítja. 
 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
Ledniczky Zsolt: Javasolja, hogy könyvklubról is szavazzanak. Önkormányzatuk életében évi 
több alkalommal is szoktak szervezni könyvklubbot, szerinte ez idén se legyen másképp.  
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Dr. Rózsa Péter: Édesanyjának, Szombatiné Nagy Valériának megjelentek a könyvei, valamint van 
egy kézirata is, így egyetért azzal, hogy a következő könyvklubjuk témáját ezek szolgáltassák. Kéri, 
hogy szavazzanak a program megvalósításáról, valamint arról, hogy a felmerülő költségeket a 2023. 
évi költségvetésből biztosítják.  

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

 
Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
Ö-13/2023. (II.20.) határozata: 
 

Tárgy: Örmény könyvklub szervezése Szombatiné Nagy Valéria művei kapcsán 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, hogy 2023. év folyamán Örmény könyvklubot szervez.  
 
2. A Képviselő-testület a programmal kapcsolatban felmerülő költségeket a 2023. évi 
költségvetésből biztosítja. 
 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
5. napirend:  Egyebek 
 
Dr. Rózsa Péter elnök: Megemlíti a Belső Ellenőrzési Osztály vizsgálatát, amely kapcsán tett egy 
észrevételt az adószám hibájával kapcsolatosan. 
 
Ledniczky Zsolt: Kérdezi, hogy a leltárral kapcsolatosan milyen teendőjük van még. 
 
Dr. Rózsa Péter elnök: A jelentéstervezet több oldalas, táblázatokat is tartalmaz, amelyeknél 
külön jelölték, hogy mely témakörök vonatkoznak rájuk, ez pedig az adószámra vonatkozik. 
Megkérdezi, hogy van-e témajavaslat, kérdés az „Egyebek” napirendi ponthoz. Megállapítja, hogy 
nincs. Megköszöni a jelenlévők munkáját, az ülést 8 óra 33 perckor berekeszti. 

 
K.m.f. 

 
 

…………………………………….. …………………………………….. 
Dr. Rózsa Péter 

elnök 
 

Ledniczky Zsolt 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
  

…………………………………….. …………………………………….. 
Sipos Melinda dr. Juhász Tamara 

jegyzőkönyvvezető jogi ügyintéző 
  

A jegyzőkönyv törvényességi véleményezésre bemutatva: 
 
 

…………………………………….. 
Dr. Ignácz Dávid 

jegyző 


