
1 

Miskolc Megyei Jogú Város 
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 
 
405.080-1/2023. 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. február 23. 

napján 13 óra 30 perces 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 
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 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 3 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét. 
 
Napirendi pont: 
 
1.  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi 

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

költségvetésének megállapításáról szóló költségvetési határozat elfogadására és 
kapcsolódó döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Elnök 
 
3. Javaslat az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámoló 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 Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 2022. 
évi költségvetésének IV. negyedéves módosítására 

 
Ignácz Viktória elnök: 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-1/2023. (II.23.) határozata: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a „Javaslat 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetésének 
IV. negyedéves módosítására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi  

 költségvetésének IV. negyedéves módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az  
U-3/2022. (II.18.) 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 
 
     3.057.242 Ft Költségvetési bevétellel 
     3.076.775 Ft Költségvetési kiadással 
          19.533 Ft Költségvetési egyenleggel 
       Ebből:        19.533 Ft működési egyenleggel 

 
állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi 
költségvetési maradvány igénybevételével 19.533 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 24. 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 Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 
évi költségvetésének megállapításáról szóló költségvetési határozat 
elfogadására és kapcsolódó döntés meghozatalára 

 
Ignácz Viktória elnök: Az előterjesztést megkapták és áttanulmányozták. A napirend feletti vitát 
megnyitja. Megállapítja, hogy nincs kérdés, észrevétel, a vitát lezárja. Kéri, hogy szavazzanak az 
előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadásáról.  
 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az előterjesztés 
szerinti I. határozati javaslatot és az alábbi határozatot 
hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
U-2/2023. (II.23.) határozata: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú 
Város Ukrán 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 Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat egyes saját bevételei 

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

 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán 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./ 
 
 
Ignácz Viktória elnök: Kéri, hogy 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 Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
U-3/2023. (II.23.) határozata: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú 
Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 
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költségvetési határozat elfogadására és kapcsolódó döntés meghozatalára” című előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi 

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

Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 
U-3/2023. (II.23.) határozata 

 
a 2023. évi költségvetéséről 

Az Ukrán 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 
   2.052.839 Ft Költségvetési kiadással 
      112.839 Ft Költségvetési egyenleggel 
    Ebből:    112.839 Ft működési egyenleggel 
 
állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső finanszírozási bevétel bevonásával, 
előző évi költségvetési maradvány igénybevételével 112.839 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. 
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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. 

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 24. napján 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 
 
Ignácz Viktória elnök: A tavalyi év végén, 2022. december 3. napján Grihorij Szkovoroda 
születésének 300. évfordulója alkalmából volt egy rendezvényük Tokajban. Az emléktábla visszakerült 
és megkoszorúzták. A megemlékezésen részt vett az Ukrajnai Nagykövetség Budapestről, a 
Nyíregyházi Konzulátus képviseletében az új ideigenesen kinevezett konzul, Tokaj város 
polgármestere, a MUKE elnöke és a tagjai, valamint a Nyíregyházi és a Debreceni Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselői és tagjai, és akik ismerték Szkovoroda életét, továbbá az ukrán kultúra 
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szimpatizánsok. Ezen a napon 17 órai kezdettel a Miskolci Polgármesteri Hivatal Dísztermében 
emlékkoncert volt, majd svédasztalos vacsora. A koncert kiemelt vendége volt a Leon Voci Ukrán 
Kvartett. Fellépett Molnár Uljana ukrán származású énekes előadóművész és Igor Burék önkéntes 
gitárművész. A rendezvényről írásbeli beszámoló készült. Kéri, 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-4/2023. (II.23.) határozata: 
 

Tárgy: Beszámoló Grigorij Szkovoroda születésének 300. évfordulója alkalmából történt 
megemlékezésről 

 

1.  Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 
december 3. napján részt vett Grigorij Szkovoroda születésének 300. évfordulója alkalmából 
szervezett emléktábla koszorúzáson Tokajban és az emlékkoncerten Miskolcon. 

 
2.  A Testület elfogadja a megemlékezésről szóló írásbeli beszámolót, amely a határozat mellékletét 

képezi. 
 
Felelős:  Elnök 
Határidő:  azonnal 

 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
Ignácz Viktória elnök: Tavaly létrejött a Magyarországi Ukrán Kulturális és Dokumentációs 
Központ vezetősége által egy Szkovoroda díj, amit olyan ukrán nemzetiségű személyek kapnak, akik 
bármilyen egyéb művészeti tevékenységgel foglalkoznak, és az ukrán kultúrát népszerűsítik. A díjat 
Vihula Mihajlo kapta az eddigi művészi tevékenységéért. A rendezvény lebonyolítása a Premier Hotel 
Miskolc dísztermében történt. A vendégeik között voltak gitárművészek, a „Megszólaló kezek” 
vezetősége, klubtagok, ukrán szimpatizánsok. Megtörtént a díjátadás, amit koncert követett, énekeltek, 
és megemlékeztek Grihorij Szkovoroda életéről. A rendezvényről írásbeli beszámoló készült. Kéri, 
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-5/2023. (II.23.) határozata: 
 

Tárgy:  Beszámoló a Szkovoroda díjátadóról 
 

1.  Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 
december 4. napján részt vett a Grigorij Szkovoroda díjátadón Miskolcon. 

 
2.  A Testület elfogadja a díjátadóról szóló írásbeli beszámolót, amely a határozat mellékletét képezi. 
 
Felelős:  Elnök 
Határidő:  azonnal 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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Ignácz Viktória elnök: 2023. január 21-én szombaton került megtartásra az Ukrán Téli Egyházi 
Ünnepség Miskolcon, ami nagy tradíció. Nem külön-külön, hanem egyben tartják meg a karácsonyt, 
az újévet és a vízkeresztet. Ez az ünnep is a Premier Hotel Miskolcon dísztermében került 
megrendezésre. Nagyon sok vendég érkezett mind Budapestről, mind a menekültek részéről. A 
„Megszólaló Kezek Közhasznú Alapítvány”, „Az Életért a Rák Ellen Egyesület” is részt vett, valamint 
Andrij szerzetes misézett. A MUKE elnöke beszédet tartott, volt kántálás és szentelt vízzel szentelés. 
A rendezvényről írásbeli beszámoló készült. Kéri, szavazzanak a beszámoló elfogadásáról, valamint 
arról, hogy a felmerült költséget a 2023. 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-6/2023. (II.23.) határozata: 
 

Tárgy:  Beszámoló az Ukrán Téli Egyházi Ünnepségről 
 

1.  Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. 
január 21. napján részt vett az Ukrán Téli Egyházi Ünnepségen Miskolcon. 

 
2. A Képviselő-testület a rendezvénnyel kapcsolatos költséget a 2023. évi költségvetésből 

biztosítja. 

3.  A Testület elfogadja az ünnepségről szóló írásbeli beszámolót, amely a határozat mellékletét 
képezi. 

 
Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 

 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
 
4. napirend:  Javaslat 2023. I. félévi programokkal, rendezvényekkel kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
 
Ignácz Viktória elnök: A holnapi nap folyamán lesz egy demonstráció, az egy éve kezdődött háború 
alkalmából Budapesten. Lesz egy mise és egy békemenet. Kéri, szavazzanak a programon való 
részvételről, valamint arról, hogy felmerülő költségeket a 2023. 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-7/2023. (II.23.) határozata: 
 
Tárgy:  Demonstráció és békemenet Budapesten 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. 
február 24. napján részt vesz a demonstráción és békemeneten Budapesten. 
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2. A Képviselő-testület a rendezvény kapcsán felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetésből 
biztosítja. 
 
Felelős:  Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 
 
Ignácz Viktória elnök: Március hónapban tervezik a Tarasz Sevcsenko emlékesten a részvételt mind 
Miskolcon, mind Budapesten.  Kéri, hogy szavazzanak a program megvalósításáról és a részvételről, 
valamint arról, hogy a felmerülő költségeket a 2023. 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-8/2023. (II.23.) határozata: 
 
Tárgy: Tarasz Sevcsenko emlékest szervezése Miskolcon 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. 
márciusában megszervezi a Tarasz Sevcsenko emlékestet Miskolcon, valamint részt vesz a Budapesten 
szervezett emlékesten. 
 
2. A Képviselő-testület a rendezvény kapcsán felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetésből 
biztosítja. 
 
Felelős:  Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 
 
Ignácz Viktória elnök: Áprilisban tervezik az ukrán húsvét ünneplését Miskolcon és Budapesten. 
Kéri, hogy szavazzanak a program megvalósításáról és felmerülő költségek 2023. évi költségvetésből 
való biztosításáról.  

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

 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
U-9/2023. (II.23.) határozata: 
 
Tárgy: Ukrán húsvét Budapesten és Miskolcon 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. 
áprilisában, Miskolcon rendezi meg az ukrán húsvéti találkozót, valamint rész vesz a Budapesten 
tartott ünnepen.  
 
2. A Képviselő-testület a rendezvény kapcsán felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetésből 
biztosítja. 
 
Felelős:  Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
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Ignácz Viktória elnök: Április végén megemlékeznek a csernobili tragédiáról Budapesten. Kéri, hogy 
szavazzanak a programon való részvételről, és hogy a program felmerülő költségeit a 2023. 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-10/2022. (II.23.) határozata: 
 
Tárgy: Csernobili katasztrófa áldozatainak emléknapja 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. 
áprilisában részt vesz a csernobili katasztrófa áldozatai emléknapjával kapcsolatos budapesti 
megemlékezésen. 

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

 
Felelős:  Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
Ignácz Viktória elnök: 2023. májusában megrendezésre kerülő Országos Ukrán Szavalóversenyen 
részt vesznek Budapesten. Kéri, hogy szavazzanak a versenyen való részvétel elfogadásáról, valamint 
a felmerülő költségek 2023. évi költségvetésből való biztosításáról. 
 

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

 
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
U-11/2023. (II.23.) határozata: 
 
Tárgy: Részvétel az Országos Ukrán Szavalóversenyen 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
képviselteti magát a 2022. májusában megrendezésre kerülő budapesti Országos Ukrán 
Szavalóversenyen. 

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

 
Felelős:  Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
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6. napirend: Egyebek 
 
Ignácz Viktória elnök: Tavaly pályáztak az ukrán daltáborra és CD kiadásra. Amennyiben sikerül a 
pályázaton megfelelő összeget kapni, akkor a tervezett programjaik annyiban fognak változni, hogy ez 
majd hozzá fog kerülni. Addig még lesz testületi ülésük. Megkérdezi van-e valakinek a napirendi 
ponthoz észrevétele, javaslata. 
 
Ignácz Istvánné elnök-helyettes: Miskolc vármegyei jogú város elnevezést kapott? 
 
Dr. Kovácsné dr. Omar Leila: Ez nem változott, Miskolc Megyei Jogú Város elnevezés maradt.  
 
Ignácz Viktória elnök: Főispánok vannak, vagy polgármester? 
 
Dr. Kovácsné dr. Omar Leila: Az külön van. A főispán a Kormányhivatalt vezeti. Miskolcon 
polgármester van, ez nem változott. Az önkormányzati törvényből adódóan itt nincs változás.  
 
Ignácz Istvánné elnök-helyettes: A belső ellenőrzés kapcsán kérdezi, hogy a számlákon nem a teljes 
nevük van.  
 
Dr. Kovácsné dr. Omar Leila: A Belső Ellenőrzési Osztály minden egyes nemzetiségnél jelezte, hogy 
nincsenek pontosan feltüntetve a számlán nevek. Ilyenkor a Pénzügyi Osztálynak vissza kell majd 
utasítani a számlát a jövőre nézve. Oda kell majd figyelni arra, hogy „Miskolc Megyei Jogú Város 
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata” név szerepeljen a számlákon. Lehet, hogy vásárláskor egy 
korábbi számla kérésekor rögzítve lett a rendszerben a név, viszont lehet, hogy még kisebbségi 
önkormányzat volt a nevük.  
 
Ignácz Viktória elnök: Lehet rövidíteni, hogy „MMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata”.  
 
Dr. Kovácsné dr. Omar Leila: Lehet, hogy majd az SZMSZ-be egy rövidített név, „Ukrán 
Nemzetiségi Önkormányzat” szerepel, de azt ugyanúgy el tudják majd rontani.  
 
Ignácz Viktória elnök: Nagyon fontos, hogy egy teljesítési igazolást írt alá, és kiderült, hogy saját 
magának írt alá. Van olyan, hogy neki, mint elnöknek szól egy kiküldetés, amivel kapcsolatban 
egyeztetett a Belső Ellenőrzési Osztály vezetőjével. Szeretne valakit még, aki aláírhat. 
  
Dr. Kovácsné dr. Omar Leila: Erről volt már korábban döntés, így már erről nem kell szavazni.  
 
Ignácz Istvánné elnök-helyettes: Aláírásmintákat is adtak.  
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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 14 óra kor bezárja. 
 

 
K. m. f. 

 
 
 

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

Dr. Ignácz Dávid 
jegyző 


