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Miskolc Megyei Jogú Város 
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 
 
405.074-1/2023. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. február 20. 
napján 14:00 órai kezdettel Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jogi, Igazgatási és 
Szervezési Főosztály tárgyalójában tartott testületi üléséről. 
 
Jelen van: Szabó Mónika elnök, Bárkányi Péter elnökhelyettes  
 
Távol maradt: Baloghné Szabó Ilona tag 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről: 

• dr. Maksa Bence jogi ügyintéző a jegyző képviseletében 

• Sipos Melinda önkormányzati ügyintéző 

• Szántóné Pásztor Ibolya számviteli ügyintéző 
 
 
Szabó Mónika elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Testület 3 képviselője közül 
megjelent 2 fő, az ülés határozatképes, amelyet megnyit. A jegyzőkönyvvezető Sipos Melinda, a 
jegyzőkönyv-hitelesítői feladatot Bárkányi Péter látja el. 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 javaslat: 

 
1. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésének IV. negyedéves módosítására 

Előterjesztő: Elnök 

 
2. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel 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 

 



2 

1. napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2022. 
évi költségvetésének IV. negyedéves módosítására 

 
Szabó Mónika elnök: Az előterjesztést korábban elektronikus úton megkapták, megismerhették annak 
tartalmát. A napirend felett a vitát megnyitja. Kérdezi képviselőtársát, hogy van-e kérdés, észrevétel. 
Megállapítja, hogy nincs, a vitát lezárja. Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatról, a költségvetés módosításának elfogadásáról. 
 

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

 
Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
L-1/2023. (II.20.) határozata: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú 
Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetésének  
IV. negyedéves módosítására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi  

 költségvetésének IV. negyedéves módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az  
L-8/2022. (II.21.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A határozat 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„2. A módosított költségvetés bevételei és kiadásai 
 

2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi módosított költségvetését 
   4.032.386 Ft Költségvetési bevétellel 
   5.894.178 Ft Költségvetési kiadással 
   1.861.792 Ft Költségvetési egyenleggel 
    Ebből: 1.861.792 Ft működési egyenleggel 
 

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi 
költségvetési maradvány igénybevételével 1.861.792 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 melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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2. napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 
évi költségvetésének megállapításáról szóló költségvetési határozat elfogadására 
és kapcsolódó döntés meghozatalára 

 
Szabó Mónika elnök: Az előterjesztést korábban elektronikus úton megkapták, megismerhették annak 
tartalmát. A napirend felett a vitát megnyitja. Kérdezi képviselőtársát, hogy van-e kérdés, észrevétel. 
Megállapítja, hogy nincs, a vitát lezárja. Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti I. határozati 
javaslatról. 

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

 
Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
L-2/2023. (II.20.) határozata: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú 
Város Lengyel 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 Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyes saját bevételei 

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

 
Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel 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 melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Szabó Mónika elnök: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadásáról. 
 

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

 

Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
L-3/2023. (II.20.) határozata: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú 
Város Lengyel 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 Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi 

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

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

A Lengyel 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 

1.940.000 Ft Költségvetési bevétellel 
   3.460.970 Ft Költségvetési kiadással 
    1.520.970 Ft Költségvetési egyenleggel 
    Ebből:  1.520.970 Ft működési egyenleggel 
 
állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső finanszírozási bevétel bevonásával, előző 
évi költségvetési maradvány igénybevételével 1.520.970 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 
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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. 

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. lép hatályba. 
 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
3. napirend:  Javaslat az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámolók elfogadására 
 
Szabó Mónika elnök: A napirendet érintően az elmúlt időszak eseményeiről írásos beszámolót 
készített, melyeket előzetesen megmutatott képviselőtársainak. Több minden történt az elmúlt testületi 
ülésük óta, melyeken időrendben sorba menne.  
2022. december 11-én adventi gyertyagyújtás volt Diósgyőrben. A programról írásbeli beszámoló is 
készült, kéri annak az elfogadását. 

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal elfogadta a 
beszámolót és az alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
L-4/2023. (II.20.) határozata: 
 
Tárgy: Beszámoló adventi gyertyagyújtásról Diósgyőrben 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 
december 22. napján részt vett az adventi gyertyagyújtáson Diósgyőrben. 

 
2. A Képviselő-testület az elnök által nyújtott beszámolót megismerte, a határozat melléklete alapján 
annak tartalmát elfogadja. 
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Felelős:   Elnök 
Határidő:   azonnal 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Szabó Mónika elnök: 2022. december 14-én került megrendezésre a Nemzetiségek Napja a 
Városházán. A lengyel nemzetiségből Rémiás Emőkét díjazták. A programról írásbeli beszámoló is 
készült, kéri annak az elfogadását. 

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal elfogadta a 
beszámolót és az alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
L-5/2023. (II.20.) határozata: 
 
Tárgy: Beszámoló Nemzetiségek Napja megünnepléséről  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 
december 14. napján részt vett a Nemzetiségek Napján a miskolci Városházán. 

 
2. A Képviselő-testület az elnök által nyújtott beszámolót megismerte, a határozat melléklete alapján 
annak tartalmát elfogadja. 

 
Felelős:   Elnök 
Határidő:   azonnal 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Szabó Mónika elnök: 2022. december 16-án tartották a lengyel karácsonyt a miskolci Polgármesteri 
Hivatalban. A programról írásbeli beszámoló is készült, kéri annak az elfogadását. 

 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal elfogadta a 
beszámolót és az alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
L-6/2023. (II.20.) határozata: 
 
Tárgy: Beszámoló lengyel karácsonyról Miskolcon  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 
december 16. napján szervezte meg lengyel karácsonyát a miskolci Polgármesteri Hivatalban. 

 
2. A Képviselő-testület az elnök által nyújtott beszámolót megismerte, a határozat melléklete alapján 
annak tartalmát elfogadja. 

 
Felelős:   Elnök 
Határidő:   azonnal 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Szabó Mónika elnök: 2022. december 18-án a limanowai csata 108. évfordulója alkalmából szervezett 
megemlékezésen kisebb, négyfős delegációval vettek részt. A programról írásbeli beszámoló is készült, 
kéri annak az elfogadását. 
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A Képviselő-testület 2 igen szavazattal elfogadta a 
beszámolót és az alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
L-7/2023. (II.20.) határozata: 
 
Tárgy: Beszámoló limanowai csata 108. évfordulóján való részvételről  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 
december 18. napján részt vett a limanowai csata 108. évfordulója alkalmából szervezett 
megemlékezésen. 

 
2. A Képviselő-testület az elnök által nyújtott beszámolót megismerte, a határozat melléklete alapján 
annak tartalmát elfogadja. 

 
Felelős:   Elnök 
Határidő:   azonnal 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Szabó Mónika elnök: 2023. február 15. napján emlékeztek meg a januári felkelés 160. évfordulójára.  
A programról írásbeli beszámoló is készült, kéri annak az elfogadását, valamint a felmerülő költségek 
2023. évi költségvetésből való jóváhagyását. 

 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal elfogadta a 
beszámolót és az alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
L-8/2023. (II.20.) határozata: 
 
Tárgy: Beszámoló januári felkelés 160. évfordulójának megünnepléséről  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. 
február 15. napján megemlékezett a januári felkelési 160. évfordulójáról. 

 
2. A Testület a program során felmerült költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosította.  
 
3. A Képviselő-testület az elnök által nyújtott beszámolót megismerte, a határozat melléklete alapján 
annak tartalmát elfogadja. 

 
Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 

 
Szabó Mónika elnök: 2023. február 16-én Torkos csütörtök – Fánkbuli rendezvényt tartottak 
Miskolcon, már második alkalommal.  
 
Bárkányi Péter: Kiemeli, hogy a lengyel hagyományok szerint.  
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Szabó Mónika elnök: Megerősíti az elhangzottakat A programról írásbeli beszámoló is készült, kéri 
annak az elfogadását, valamint a felmerülő költségek 2023. évi költségvetésből való jóváhagyását. 

 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal elfogadta a 
beszámolót és az alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
L-9/2023. (II.20.) határozata: 
 
Tárgy: Beszámoló Torkos csütörtök – Fánkbuli rendezvényről 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. 
február 16. napján szervezte meg Torkos csütörtök – Fánkbuli elnevezésű rendezvényét. 

 
2. A Testület a program során felmerült költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosította.  
 
3. A Képviselő-testület az elnök által nyújtott beszámolót megismerte, a határozat melléklete alapján 
annak tartalmát elfogadja. 

 
Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Szabó Mónika elnök: 2023. február 19. napján lengyel delegáció érkezett Nowy Sączból, akiket a 
Miskolci Egyetemen láttak vendégül. Koszorúztak a Katyn-i emléktáblánál. Kiemeli, hogy 
önkormányzatuk számára mindez nem járt költséggel. Kéri, hogy szavazzanak a beszámoló 
elfogadásáról.  

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal elfogadta a 
beszámolót és az alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
L-10/2023. (II.20.) határozata: 
 
Tárgy: Beszámoló lengyel delegáció vendégül látásáról 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. 
február 19. napján vendégül látta a Miskolci Egyetemen a Nowy Saczból érkezett delegációt. 

 
2. A Képviselő-testület az elnök által nyújtott beszámolót megismerte, a határozat melléklete alapján 
annak tartalmát elfogadja. 

 
Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Szabó Mónika elnök: Megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponton belül. Megállapítja, 
hogy nincs, a vitát lezárja. 
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4. napirend:  Javaslat 2023. I. félévi programokkal, rendezvényekkel kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
 
Szabó Mónika elnök: Elmondja, hogy az év elejére tervezett első két programjuk már meg is történt. 
Ez volt a januári felkelés és torkos csütörtök. Ezekről már az előző napirend kapcsán be is számolt.  
2023. március 23-án lesz a Lengyel-magyar barátság napja, melyet a II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtárban szerveznek meg. Kéri, szavazzanak a program megvalósításáról, valamint arról, hogy a 
felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosítják.  

 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal elfogadta a javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza: 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
L-11/2023. (II.20.) határozata: 
 
Tárgy: Lengyel-magyar barátság napja  

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, 
hogy 2023. március 23. napján megszervezi a Lengyel-magyar barátság napját a II. Rákóczi Ferenc 
Megyei Könyvtárban. 

 
2. A Képviselő-testület a rendezvény kapcsán a költséget a 2023. évi költségvetésből biztosítja. 

 
Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
Szabó Mónika elnök: 2023. április 15-től megnyílnak megint a könyvtárak, így ekkortól szeretnék 
megint beindítani a Lengyel klubot, valószínűleg havi egy alkalommal, esetleg kettővel, ha úgy sikerül. 
Kéri, szavazzanak a Lengyel klub 2023. évi megszervezéséről, valamint arról, hogy a felmerülő 
költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosítják.  
 

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal elfogadta a javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza: 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
L-12/2023. (II.20.) határozata: 
 
Tárgy: Lengyel Klub szervezésével kapcsolatos döntés elfogadása 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, 
hogy 2023. évben havi egy-két alkalommal Lengyel Klubot szervez nyelvi és kulturális céllal. 

 
2. A Képviselő-testület a felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosítja. 

 
Felelős:   Elnök 
Határidő:   azonnal 
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Szabó Mónika elnök: 2023. április 10. napján a Katyn-i emléktáblánál szerveznek koszorúzást. Kéri, 
szavazzanak a program elfogadásáról, valamint arról, hogy a felmerülő költségeket a 2023. évi 
költségvetésből biztosítják.  

 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal elfogadta a javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza: 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
L-13/2023. (II.20.) határozata: 
 
Tárgy: Katyn-i megemlékezés Miskolcon 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, 
hogy 2023. április 10. napján a Katyn-i megemlékezés keretén belül elhelyezi a megemlékezés virágait. 
 
2. A Képviselő-testület a felmerülő költséget a 2023. évi költségvetésből biztosítja. 
 
Felelős:  Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 
 
Szabó Mónika elnök: 2023. május 18-án Jan Kiepura születésnapjának 121. évfordulója alkalmából – 
tavaly elmaradt – kiállítást hoznak Budapestről a Szabó Lőrinc Könyvtárba. Kéri, hogy szavazzanak a 
program megvalósításáról, valamint arról, hogy a felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetésből 
biztosítják.  

 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal elfogadta a javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza: 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
L-14/2023. (II.20.) határozata: 
 
Tárgy: Jan Kiepura születésének 121. évfordulója alkalmából kiállítás szervezése 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, 
hogy 2023. május 18. napján Jan Kiepura születésnapjának 121. évfordulója alkalmából kiállítást szervez 
a Szabó Lőrinc Könyvtárban. 
 
2. A Képviselő-testület a felmerülő költséget a 2023. évi költségvetésből biztosítja. 
 
Felelős:  Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 
 
Szabó Mónika elnök: 2023. június 10-én Lengyel nyár 2023. országos rendezvénysorozathoz 
kapcsolódnak a II. Lengyel Kulturális Műhelynap címmel, lengyel-magyar folklór és gasztro 
bemutatóval. Kéri, hogy szavazzanak a program megvalósításáról, valamint arról, hogy a felmerülő 
költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosítják.  
 

 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal elfogadta a javaslatot 
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és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
L-15/2023. (II.20.) határozata: 
 
Tárgy: Lengyel Kulturális Műhelynap 2023. 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, 
hogy 2023. június 10. napján a Lengyel nyár 2023. országos rendezvénysorozathoz kapcsolódóan II. 
Lengyel Kulturális Műhelynapot szervez. 

 
2. A Képviselő-testület a felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosítja. 
 
Felelős:  Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 
 
Bárkányi Péter: Megjegyzi, bíznak benne, hogy addigra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részéről 
eldől, hogy megnyerték-e az adott témában a pályázatot. 
 
Szabó Mónika elnök: Természetesen bíznak benne, de ha mégse, akkor szerényebben szervezik.  
A félévre vonatkozó utolsó tervezett program, 2023. június 28. a poznani felkelésről történő 
megemlékezés a Romek emlékoszlopnál. Kéri, hogy szavazzanak a program megvalósításáról, valamint 
arról, hogy a felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosítják.  
 
 

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal elfogadta a javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza: 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
L-16/2023. (II.20.) határozata: 
 
Tárgy: Poznani felkelésről megemlékezés a Romek emlékműnél 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, 
hogy 2023. június 28. napján a poznani felkelés emlékére koszorúzással egybekötött megemlékezést 
szervez a Romek emlékműnél. 

 
2. A Képviselő-testület a rendezvény kapcsán a koszorú költséget a 2023. évi költségvetésből biztosítja. 

 
Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
 
 
Szabó Mónika elnök: Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirenden belül, megállapítja, hogy 
nincs, így a vitát lezárja.  
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5. napirend:  Egyebek 
 
Szabó Mónika elnök: A Helyőrségi Hagyományőrző Egyesületet javasolja, hogy 2023. évben is 
támogassák 30 ezer forinttal. 
 
Dr. Maksa Bence: Tájékoztatásul elmondja, hogy minden támogatás esetében szerződéskötésre 
szükség van. Amennyiben megszületik a határozat, úgy a szükséges döntés már megvan hozzá, a 
szükséges információk ismeretében előkészíti a szerződést.  
 
Szabó Mónika elnök: Megköszöni a tájékoztatást. Kéri, hogy szavazzanak a javaslat elfogadásáról. 
 

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal elfogadta a javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza: 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
L-17/2023. (II.20.) határozata: 
 
Tárgy:  Helyőrségi Hagyományőrző Egyesület támogatása 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, 
hogy 2023. évben a Helyőrségi Hagyományőrző Egyesület részére 30.000,- /azaz harmincezer/ forint 
támogatást biztosít a 2023. évi költségvetés terhére.  

 
Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
 
Szabó Mónika elnök: Minden évben elő szoktak fizetni a Polonia Wegierska lapra, javasolja, ez idén 
se legyen másként az évi költségvetésből. Kéri, hogy szavazzanak a javaslat elfogadásáról.  
 

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal elfogadta a javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza: 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
L-18/2023. (II.20.) határozata: 
 
Tárgy: Előfizetés a Polonia Wegierska lengyel nyelvű havi lapra 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, 
hogy 2023. évben előfizet az Országos Lengyel Önkormányzat által kiadásra kerülő Polonia Wegierska 
lengyel nyelvű havi lapra. 
 
2. A Képviselő-testület a felmerülő költséget a 2023. évi költségvetésből biztosítja. 
 
Felelős:  Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             azonnal 
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Szabó Mónika elnök: Megállapítja, hogy nincs több észrevétel, kérdés a napirenden belül. Megköszöni 
mindenki munkáját. A mai ülést 14 óra 20 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 ………………………………..    ..……………………………. 
 Szabó Mónika Bárkányi Péter 
 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 
 
      ………………………………..                                   ……………………………… 
 Sipos Melinda dr. Maksa Bence 
 jegyzőkönyvvezető jogi ügyintéző 
 
 
 
 
A jegyzőkönyv törvényességi véleményezésre bemutatva: 

 
 
 

…………………………………. 
Dr. Ignácz Dávid 

jegyző 


