VESZPRÉMI UKRÁN NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8200 Veszprém, Rózsa u. 48.
Szám: KOZP/868/9/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. július 07-én
16.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Veszprém, Rózsa u. 48. szám alatti nemzetiségi iroda
A közmeghallgatáson megjelentek:

Zakar Irina elnök
Nincz Erzsébet elnökhelyettes
Borscs Ljubomir képviselő
dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából
Lőczi Árpád csoportvezető és kilenc
állampolgár

Zakar Irina elnök köszöntötte a nemzetiségi önkormányzat közmeghallgatásán
megjelenteket. Megállapította, hogy a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestületének 3 tagjából 3 jelen van, így az ülés határozatképes, a közmeghallgatást
megnyitotta.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Nincz Erzsébet elnökhelyettes kijelölését és
kérte, hogy erről a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete szavazzon.
A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének jelenlévő 3 tagja 3 igen
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül jegyzőkönyv hitelesítőnek Nincz
Erzsébetet jelölte ki.
Ezt követően Zakar Irina elnök javaslatára a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestületének jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a napirendre vonatkozóan meghozta a következő határozatot:
A Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
41/2016. (VII. 07.) határozata
a napirend elfogadásáról
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A Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. július 7-i
közmeghallgatás napirendjét a következők szerint határozza meg:
1.)

Beszámoló a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2016. első
félévi tevékenységéről és a második félévre tervezett feladatokról
Előadó: Zakar Irina elnök

Napirend tárgyalása:
Zakar Irina elnök tájékoztatta az elnökséget és a közmeghallgatáson megjelenteket a
nemzetiségi önkormányzat 2016. évi első félévben végzett tevékenységéről. A
nemzetiségi önkormányzat megszervezte a Karácsony, Vízkereszt, Húsvét és Pünkösd
ünnepek alkalmából a pravoszláv szentmiséken történő részvételt. Együttműködési
megállapodást írtunk alá a Szlovéniai Ukránok Szövetségével „Bereginya”, a
Veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzattal, a Szegedi Ukrán Nemzetiségi
Önkormányzattal, az ungvári Zádori Zenei Szakközépiskolával, a kijevi „Ukrán
Világszövetséggel”, valamint a MUKE Dokumentációs Központtal.
Az együttműködési megállapodás alapján Örmény nemzetiségi önkormányzattal
közösen koszorúztunk március 15-én, ukrán nemzetiségi fesztiválon vettünk részt a
„Bereginya”-val történő együttműködés keretében. A MUKE Dokumentációs Központ
hanganyagot biztosít a rendezvényeink lebonyolításához. Az ungvári zeneiskola
növendékei színesebbé tették a Gizella-napi kulturális rendezvény nemzetiségi
blokkját. Az Agora Veszprém VMK kiállításokra biztosított helyszínt és az „Ukrán
Világszövetség” segítségével az Ukrán Nemzetiségi Napon lehetőségünk nyílt
meghívni a Virszky Ukrán Állami Néptánc Együttes ifjúsági csoportját. Az Ivana
Kupalo Napot a Szegedi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzattal közösen ünnepeltük
Koszorúztunk a Sevcsenko-napon Budapesten, valamint Tihanyban I. András és
Anasztázia szobránál, valamint a katonai síroknál.
Ebben az évben még az alábbi fontosabb programokat tervezzük:
- Balaton körüli kerékpártúra Ukrajna Függetlensége alkalmából;
- Gyermekrajz kiállítás Ivan Franko születésének 160. évfordulója alkalmából;
- Gembik Olexander festőművész kiállításának megnyitója VMJV Polgármesteri
hivatalában (okt. 13.);
További programok az anyagi fedezet függvényében kerülnek végrehajtásra.
A javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel és hozzászólás nem hangzott el, így az
elnök a közmeghallgatást 16:30-kor bezárta.
K.m.f.

Zakar Irina
elnök

Nincz Erzsébet
jegyzőkönyv hitelesítő

