
~o-t(cs-~\w~G 

~\G~~f\\~~c 
MEGHÍVÓ 

Napirendi pontok: 

A Kőbányai Ukrán Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

2016. november 28-án 15.30 órai kezdettel 
a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában 

(ll 05 Bp. X., Ihász utca 26. ) 
testületi ülést tart, 

melyre ezúton meghívom. 

l. Beszámoló az ukrán kolturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából 2016. október l-jén megrendezett Medency 
Román " Kobzos költeményei" című dalcikluskötetének bemutatójáról 
(szóbeli előterjesztés) 
Előadó : Petrovszka Viktória elnök 

2. Beszámoló az ukrán kolturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából az Aradi vértanúk tiszteletére 2016. október 6-
án 10.00 órakor megrendezett megemlékezésről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória elnök 

3. Beszámoló az ukrán kolturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából 2016. okt ó ber 7 -én Iván Fránko születésének 
160. évfordulója alkalmából megrendezett konferenciáról (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Petrovszka Viktória elnök 
4. Beszámoló az ukrán kolturális örökségének ápolásával kapcsolatos 

feladatok ellátása céljából az Erzsébetvárosi Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzattal együttműködve 2016. október 16-án megrendezett a 
"Kozákság Napja" című ünnepségről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória elnök 

5. Beszámoló az ukrán kolturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából az Erzsébetvárosi Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzattal együttműködve a "Mutassuk meg, hogy kozákok 
gyermekei vagyunk!" címmel meghirdetett rajzpályázatról (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Petrovszka Viktória elnök 
6. Beszámoló az ukrán kolturális örökségének ápolásával kapcsolatos 

feladatok ellátása céljából a "Hromádá" ukrán folyóirattal együttműködve 
a "Rajzold Ie a nyarad!" rajzpályázat meghirdetéséről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória elnök 

7. Beszámoló az ukrán kolturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából 2016. október 21-én az 1956-os forradalom és 
szabadságharc tiszteletére megrendezett megemlékezésről (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Petrovszka Viktória elnök 



8. Beszámoló az ukrán kolturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából 2016. november 4-én megrendezett "Mártírjaink 
emléke örök" koszorúzási ünnepségről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória elnök 

9. Beszámoló a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 
2016. november 17-én megszervezett közmeghallgatásoD való részvételről 
(szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória elnök 

l O. Beszámoló az ukrán kolturális hagyományok őrzése céljából 2016. 
november 25-én a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és 
kényszermunkások emlékére megrendezett emléktábla koszorúzási 
ünnepségről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória elnök 

ll. Beszámoló a Kőbányai Ukrán Önkormányzat közmeghallgatásról (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Petrovszka Viktória elnök 
12. Javaslat az ukrán kolturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 

ellátása céljából a Nemzetiségek Napja alkalmából 2016. december 10-én, 
14.00 órakor a Körösi Kolturális Nonprofit Kft (1105 Budapest, Szent 
László tér 7-14.) l. számú termében megrendezésre kerülő nemzetiségek 
hagyományőrző karácsonyi ünnepségre (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória elnök 

13. Beszámoló az ukrán kolturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából az Erzsébetvárosi Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzattal együttműködve 2016. október 16-án megrendezett első 
magyarországi ukrán egyházközösségi ünnepről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória elnök 

14. Beszámoló az ukrán kolturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából 2016. október 21-én az 1956-os forradalom és 
szabadságharc tiszteletére megrendezett zenés-irodalmi estről (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Petrovszka Viktória elnök 
15. Beszámoló az ukrán kolturális örökségének ápolásával kapcsolatos 

feladatok ellátása céljából 2016. november 4. - 2016. november 6. között 
Miskolcon Ukrajna függetlenségének 25. és az 1956-os magyar forradalom 
60. évfordulója alkalmából megrendezett I. Miskolci Ukrán-magyar 
Dalnapokról (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória elnök 

16. Beszámoló az ukrán kolturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából 2016. november 12-én Iván Fránko születésének 
160. és halálának 100. évfordulója emlékére megrendezett zenés-irodalmi 
estről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória elnök 

17. Beszámoló az ukrán kolturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából 2016. november 18-án a Várpalotai Helyőrségi 



Klubban megrendezett "Az 1956 Emlékezetünkben című Vándorkiállítás 
és Irodalmi Estről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória elnök 

18. Beszámoló az ukrán kolturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából 2016. november 26-án az Ukrán Országos 
Önkormányzat által az 1932-1933 évi ukrán éhínség áldozatairól való 
megemlékezésről és a Holodomor emlékjel megkoszorúzásáról (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Petrovszka Viktória elnök 
19. Javaslat az ukrán kolturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 

ellátása céljából 2016. december 2-án az "Ukrajna- negyed évszázad után" 
című nemzetközi tudományos konferenciára (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória elnök 

20. Javaslat az ukrán kolturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából 2016. december 3-án az Ukrán karácsonyhoz készülődve 
családos délutánról (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória elnök 

21. Javaslat az ukrán kolturális örökségének ápolása céljából 2016. december 
10-én az Ukrán Kolturális Egyesület 25 évfordulója és a "Hromádá" 
folyóirat 25 évfordulójáról (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória elnök 

22. Javaslat az ukrán kolturális örökségének ápolása céljából 2016. december 
17-én megrendezésre kerülő Szent Miklós ünnepségre (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória elnök 

Esetleges távolmaradását kérem, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal 431-8748-as 
telefonszámán jelezni szíveskedjék. 

Budapest, 2016. november 21. 



Készült: 

KŐBÁNYAI UKRÁN ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

1102 Budapest, Szent László tér 29. 

JEGYZŐKÖNYV 

a Kőbányai Ukrán Önkormányzat 2016. november 28-án 15.30 órai 
kezdettel a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (ll 05 Bp. X. , 
Ihász u. 26.) földszint 8.A szám alatti irodában megtartott képviselő
testületi ülésén. 

Jelen vannak: Petrovszka Viktória 
Risko Roman 
Bernáth Ferenc 

képviselő 

elnökhelyettes 
képviselő 

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal részéről tanácskozási joggal: 
dr. Szabados Ottó jogász 
Jógáné Szabados Henrietta civil és nemzetiségi referens 

Petrovszka Viktória, a Kőbányai Ukrán Önkormányzat elnöke üdvözli a 
megjelenteket, és a rendes testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi 
ülésen 3 fő képviselő megjelent, és a testület határozatképes. Bejelenti, hogy a 
jegyzőkönyv magyar nyelven készül. Kér mindenkit, hogy az ülés jelenléti ívét írják 
alá, amely a jegyzőkönyvük, amely közokiratnak minősül mellékletét képezi az 
elkészített meghívóval és az írásbeli előterjesztésekkel együtt. Javasolja, hogy a 
jegyzőkönyv hitelesítésével Bernáth Ferenc képviselőt bízza meg a Képviselő-testület. 
Kéri a szavazatok megtételét 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

90/2016. (XI. 28.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(2 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésével 
Bernáth Ferenc képviselőt megbízza. 

Elnök: Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Jógáné Szabados Henrietta civil és nemzetiségi 
referens vezeti. 

Elnök: Ismerteti a napirendi pontokat, majd kéri a szavazatok megtételét 
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Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

9112016. (XI. 28.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(2 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete a testületi ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 

l. Beszámoló az ukrán kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából 2016. október l-jén megrendezett Medency 
Román " Kobzos költeményei" című dalcikluskötetének bemutatójáról 
(szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória elnök 

2. Beszámoló az ukrán kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából az Aradi vértanúk tiszteletére 2016. október 6-án 
10.00 órakor megrendezett megemlékezésről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória elnök 

3. Beszámoló az ukrán kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából 2016. október 7-én Iván Fránko születésének 
160. évfordulója alkalmából megrendezett konferenciáról (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Petrovszka Viktória elnök 
4. Beszámoló az ukrán kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos 

feladatok ellátása céljából az Erzsébetvárosi Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzattal együttműködve 2016. október 16-án megrendezett a 
"Kozákság Napja" című ünnepségről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória elnök 

5. Beszámoló az ukrán kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából az Erzsébetvárosi Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzattal együttműködve a "Mutassuk meg, hogy kozákok 
gyermekei vagyunk!" címmel meghirdetett rajzpályázatról (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Petrovszka Viktória elnök 
6. Beszámoló az ukrán kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos 

feladatok ellátása céljából a "Hromádá" ukrán folyóirattal együttműködve 
a "Rajzold le a nyarad!" rajzpályázat meghirdetéséről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória elnök 

7. Beszámoló az ukrán kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából 2016. október 21-én az 1956-os forradalom és 
szabadságharc tiszteletére megrendezett megemlékezésről (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Petrovszka Viktória elnök 
8. Beszámoló az ukrán kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos 

feladatok ellátása céljából 2016. november 4-én megrendezett "Mártírjaink 
emléke örök" koszorúzási ünnepségről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória elnök 
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9. Beszámoló a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 
2016. november 17-én megszervezett közmeghallgatáson való részvételről 
(szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória elnök 

10. Beszámoló az ukrán kulturális hagyományok őrzése céljából 2016. 
november 25-én a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és 
kényszermunkások emlékére megrendezett emléktábla koszorúzási 
ünnepségről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória elnök 

ll. Beszámoló a Kőbányai Ukrán Önkormányzat közmeghallgatásról (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Petrovszka Viktória elnök 
12. Javaslat az ukrán kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 

ellátása céljából a Nemzetiségek Napja alkalmából 2016. december 10-én, 
14.00 órakor a Körösi Kulturális Nonprofit Kft (1105 Budapest, Szent 
László tér 7-14.) l. számú termében megrendezésre kerülő nemzetiségek 
hagyományőrző karácsonyi ünnepségre (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória elnök 

13. Beszámoló az ukrán kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából az Erzsébetvárosi Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzattal együttműködve 2016. október 16-án megrendezett első 
magyarországi ukrán egyházközösségi ünnepről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó : Petrovszka Viktória elnök 

14. Beszámoló az ukrán kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából 2016. október 21-én az 1956-os forradalom és 
szabadságharc tiszteletére megrendezett zenés-irodalmi estről (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Petrovszka Viktória elnök 
15. Beszámoló az ukrán kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos 

feladatok ellátása céljából 2016. november 4. - 2016. november 6. között 
Miskolcon Ukrajna függetlenségének 25. és az 1956-os magyar forradalom 
60. évfordulója alkalmából megrendezett l. Miskolci Ukrán-magyar 
Dalnapokról (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória elnök 

16. Beszámoló az ukrán kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából 2016. november 12-én Iván Fránko születésének 
160. és halálának 100. évfordulója emlékére megrendezett zenés-irodalmi 
estről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória elnök 

17. Beszámoló az ukrán kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából 2016. november 18-án a Várpalotai Helyőrségi 
Klubban megrendezett "Az 1956 Emlékezetünkben című Vándorkiállítás 
és Irodalmi Estről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória elnök 

18. Beszámoló az ukrán kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából 2016. november 26-án az Ukrán Országos 
Önkormányzat által az 1932-1933 évi ukrán éhínség áldozatairól való 
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megemlékezésről és a Holodomor emlékjel megkoszorúzásáról (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Petrovszka Viktória elnök 
19. Javaslat az ukrán kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 

ellátása céljából 2016. december 2-án az "Ukrajna- negyed évszázad után" 
című nemzetközi tudományos konferenciára (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória elnök 

20. Javaslat az ukrán kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából 2016. december 3-án az Ukrán karácsonyhoz készülődve 
családos délutánról (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória elnök 

21 . Javaslat az ukrán kulturális örökségének ápolása céljából 2016. december 
10-én az Ukrán Kulturális Egyesület 25 évfordulója és a "Hromádá" 
folyóirat 25 évfordulójáról (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória elnök 

22. Javaslat az ukrán kulturális örökségének ápolása céljából 2016. december 
17-én megrendezésre kerülő Szent Miklós ünnepségre (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória elnök 

l. napirendi pont tárgy: Beszámoló az ukrán kulturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2016. október l-jén megrendezett 
Medency Román " Kobzos költeményei" című dalcikluskötetének bemutatójáról 
( szóbeli előterjesztés) 

Elnök Tájékoztatja a képviselőket, hogy az ukrán kulturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából az Újbudai Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzattal együttműködve megrendezték a Zene világ napja alkalmából 2016. 
október l-jén Medency Román " Kobzos költeményei" című dalcikluskötetének 
bemutatóját. A bemutató helyszíne Duna Palota, Budapest V, Zrínyi u. 5, kezdési ideje 
15 .00 óra. A rendezvény vendégei Mykola Lyszenko Lembergi Állami Zeneakadémia 
fiatal művészei. Kéri a beszámoló elfogadását, majd a szavazatok megtételét 

Risko Roman: Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

92/2016. (XI. 28.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete az ukrán kulturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából Petrovszka Viktória elnök 
beszámolóját a Zene világ napja alkalmából 2016. október l-jén megrendezett 
Medency Román: "Kobzos költeményei" című dalcikluskötetének bemutatójáról 
elfogadja. 
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2. napirendi pont tárgya: Beszámoló az ukrán kulturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából az Aradi vértanúk tiszteletére 2016. 
október 6-án 10.00 órakor megrendezett megemlékezésről (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja képviselőket arról, hogy részt vettek 2016. október 6-án l 0.00 
órakor az Aradi vértanúk tiszteletére megrendezett ünnepi megemlékezésen a 
Rákoskeresztúri Új köztemető 1848-as sírhelyeknél (ll 08 Budapest, X., Kozma utca 
8-10.). Ünnepi beszédet mondott Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere. 
Közreműködik Réti Dániel, a Szent László Gimnázium tanulója valamint Bede Péter 
népzenész és a Jászkun Magyar Királyi Honvéd Hadkultúra Alapítvány honvéd 
gyalogosai. A megemlékezést koszorúzással zárták. Kéri a beszámoló elfogadását, 
majd a szavazatok megtételét 

Risko Roman: Részt vett a megemlékezésen. Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

93/2016. (XI. 28.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete az ukrán kulturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából Petrovszka Viktória elnök 
tájékoztatóját a 2016. október 6-án 10.00 órakor az Aradi vértanúk tiszteletére 
megrendezett ünnepi megemlékezésről a Rákoskeresztúri Új köztemető 1848-as 
sírhelyeknél (1108 Budapest, X. , Kozma utca 8-10.) elfogadja. 

3. napirendi pont tárgy: Beszámoló az ukrán kulturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2016. október 7-én Iván Fránko 
születésének 160. évfordulója alkalmából megrendezett konferenciáról (szóbeli 
előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Ukrán Országos Önkormányzattal 
közösen 2016. október 7-én Iván Fránko születésének 160. évfordulója alkalmából 
megrendezték a konferenciát. A konferencián az Ukrajnából érkező vendégek mellett, 
fellépett Hartyáni Jároszláva, ukrán szószóló, történész és Dr. Lebovics Viktória az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Ukrán Filológiai Tanszéknek egyetemi adjunktusa, 
egyetemi doktor. Kéri a beszámoló elfogadását, majd a szavazatok megtételét 

Bernáth Ferenc: Egyetért az elnök javaslatával. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 
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94/2016. (XI. 28.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete az ukrán kulturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából Petrovszka Viktória elnök 
beszámolóját a 2016. október 7-én Iván Fránko születésének 160. évfordulója 
alkalmából megrendezett konferenciáról elfogadja. 

4. napirendi pont tárgya: Beszámoló az ukrán kulturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából az Erzsébetvárosi Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzattal együttműködve 2016. október 16-án megrendezett a 
"Kozákság Napja" című ünnepségről (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy 2016. október 16-án az Erzsébetvárosi 
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve megrendezték a "Kozákság 
Napja" című ünnepséget Kéri a beszámoló elfogadását, majd a szavazatok 
megtételét 

Risko Roman: Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

95/2016. (XI. 28.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete az ukrán kulturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából Petrovszka Viktória elnök 
tájékoztatóját a 2016. október 16-án az Erzsébetvárosi Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzattal együttműködve megrendezett Kozákság Napja ünnepségről 
elfogadja. 

5. napirendi pont tárgya: Beszámoló az ukrán kulturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából az Erzsébetvárosi Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzattal együttműködve a "Mutassuk meg, hogy kozákok gyermekei 
vagyunk!" címmel meghirdetésre kerülő rajzpályázatról (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az ukrán kulturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából az Erzsébetvárosi Ukrán 
Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve meghirdették a rajzpályázat 
gyerekeknek a Kozákság Napja alkalmából "Mutassuk meg, hogy kozákok 
gyermekei vagyunk!" címmel. Kéri a beszámoló elfogadását, majd a szavazatok 
megtételét 

Risko Roman: Egyetért az elnökjavaslatávaL 
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Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

96/2016. (XI. 28.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete az ukrán kolturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából Petrovszka Viktória elnök 
tájékoztatóját az Erzsébetvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzattal 
együttműködve a "Mutassuk meg, hogy kozákok gyermekei vagyunk!" címmel 
meghirdetett rajzpályázatról elfogadja. 

6. napirendi pont tárgy: Beszámoló az ukrán kolturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából a "Hromádá" ukrán folyóirattal 
együttműködve a "Rajzold le a nyarad!" rajzpályázat meghirdetéséről (szóbeli 
előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az ukrán kolturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából a "Hromádá" ukrán folyóirattal 
együttműködve meghirdetésre került a rajzpályázat gyerekeknek "Rajzold le a 
nyarad!"címmel. Kéri a beszámoló elfogadását, majd a szavazatok megtételét 

Risko Roman: Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

97/2016. (XI. 28.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete az ukrán kolturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából a "Hromádá" ukrán 
folyóirattal együttműködve meghirdetetik a "Rajzold le a nyarad!" 
rajzpályáza tot. 

7. napirendi pont tárgya: Beszámoló az ukrán kolturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2016. október 21-én az 1956-os forradalom 
és szabadságharc tiszteletére megrendezett megemlékezésről (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az ukrán kolturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából együttműködve a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal, meghívást kaptak a 2016. október 21-
én 16.00 órakor az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a harmadik 
köztársaság kikiáltásának alkalmából megrendezett megemlékezésről, amelyre a 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ - KÖS ZI (ll 05 Budapest, Előd 
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utca 1.) színháztermében került sor. Emlékező beszédet mondott Kovács Róbert, 
Kőbánya polgármestere. Az ünnepség koszorúzással zárult az Éles saroknál felállított 
kopjafánáL Kéri a képviselőket, hogy fogadják el a beszámolót, majd kéri a szavazatok 
megtételét 

Risko Roman: Részt vett az ünnepségen és egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

98/2016. (XI. 28.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete Petrovszka Viktória elnök 
beszámolóját az ukrán kolturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából 2016. október 21-én 16.00 órakor a Körösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központ- KÖSZI (1105 Budapest, Előd utca 1.) színháztermében 
az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére megrendezett megemlékezésről , 

valamint az azt követő koszorúzásról elfogadja. 

8. napirendi pont tárgya: Beszámoló az ukrán kolturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2016. november 4-én megrendezett 
"Mártírjaink emléke örök" koszorúzási ünnepségről (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzattal együttműködve a 2016. november 4-én 14.00 órakor "Mártírjaink 
emléke örök" címmel megrendezték a koszorúzási ünnepséget, amelyre a Kisfogház 
Emlékhelynél a Budapest Fegyház és Börtönben (1108 Budapest, Kozma utca 13.) 
került sor. Emlékező beszédet mondott Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere. 
Közreműködött a Tutta Forza Zenekar. Az ünnepség koszorúzással zárult. Kéri a 
képviselőket, hogy fogadják el a beszámolót, majd kéri a szavazatok megtételét 

Risko Roman: Részt vett az ünnepségen. Az elnökjavaslatát elfogadja. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

99/2016. (XI. 28.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete Petrovszka Viktória elnök 
beszámolóját az ukrán kolturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából 2016. november 4-én 14.00 órakor a "Mártírjaink emléke örök" a 
Kisfogház Emlékhelynél megrendezett ünnepségről és azt követő koszorúzásról 
elfogadja. 
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9. napirendi pont tárgya: Beszámoló a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat által 2016. november 17-én megszervezett közmeghallgatáson 
való részvételről ( szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete polgármesterétől meghívást kaptak a 2016. évi 
közmeghallgatásra, amelyre 2016. november 17-én 17.00 órakor a Körösi Kulturális 
Nonprofit Kft (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) l. számú termében került sor. 
Kéri a beszámoló elfogadását, majd a szavazatok megtételét 

Risko Roman: Egyetért az elnök tájékoztatáj ával, és részt vett a közmeghallgatáson. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

100/2016. (XI. 28.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete Petrovszka Viktória elnök 
tájékoztatóját a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete által 2016. november 17-én 17.00 órakor a Körösi Kulturális Nonprofit Kft 
(1105 Budapest, Szent László tér 711 4.) l. számú termében megrendezett 
közmeghallgatáson való részvételről elfogadja. 

10. napirendi pont tárgya: Beszámoló az ukrán kolturális hagyományok őrzése 
céljából 2016. november 25-én a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és 
kényszermunkások emlékére megrendezett emléktábla koszorúzási ünnepségről 
(szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az ukrán kolturális hagyományok őrzése 
céljából 2016. november 25-én 11.00 órakor a Kőbányai Önkormányzattal 
együttműködve a ll 02 Budapest, X. Állomás utca 2. szám ú épület falánál a 
Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emlékére 
emléktábla koszorúzási ünnepséget szerveztek. A koszorúzáson részt vett Radványi 
Gábor és Weeber Tibor alpolgármester urak, valamint dr. Mátrai Gábor a 
Humánszolgáltatási Bizottság elnöke. Ünnepi beszédet mondott Radványi Gábor 
alpolgármester úr, a moderátori szerepet Jógáné Szabados Henrietta referens asszony 
vállalta. Minden nemzetiség képviselte magát és koszorút, illetve mécsest helyezett el 
az emléktáblánál. Az ünnepség Himnusszal kezdték és Százattal zárták. Kéri a 
képviselőket, hogy a beszámoló fogadják el, majd kéri a szavazatok megtételét 

Risko Roman: Részt vett a megemlékezésen. Egyetért az elnök javaslatával. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 
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101/2016. (XI. 28.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete Petrovszka Viktória elnök 
beszámolóját az ukrán kulturális hagyományok őrzése céljából 2016. november 25-
én 11.00 órakor a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és 
kényszermunkások emlékére megrendezett emléktábla koszorúzási ünnepségéről a 
ll 02 Budapest, Állomás utca 2. szám alatti emléktáblánál elfogadja. 

ll. napirendi pont tárgya: Beszámoló a Kőbányai Ukrán Önkormányzat 
közmeghallgatásról (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a testületet, hogy a Kőbányai Ukrán Önkormányzatnak 
közmeghallgatását kötelező megtartani egy évben egyszer, ahol az elnök beszámol a 
testület éves munkájáról, pénzügyi támogatásokról , beszél a kitűzött célokról és az 
elért eredményekről, valamint az év hátralévő részének programjairóL Elmondja a 
közmeghallgatást 2016. november 18-án, 10.00 órakor a Nemzetiségek és Civil 
Szervezetek Házában (1105 Budapest, Ihász utca 26.) megtartották. Kéri a szavazatok 
megtétel ét. 

Risko Roman: Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

102/2016. (XI. 28.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete Petrovszka Viktória elnök 
beszámolóját a 2016. november 18-án, l 0.00 kor a Nemzetiségek és Civil 
Szervezetek Házban (1105 Budapest, Ihász utca 26.) megrendezett 
Közmeghallgatásról elfogadja. 

12. napirendi pont tárgya: Javaslat az ukrán kulturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából a Nemzetiségek Napja alkalmából 2016. 
december 10-én, 14.00 órakor a Körösi Kulturális Nonprofit Kft (1105 Budapest, 
Szent László tér 7-14.) l. számú termében megrendezésre kerülő nemzetiségek 
hagyományőrző karácsonyi ünnepségre (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a ukrán kulturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2016. december 10-én, 14.00-
18.00 óráig a Körösi Kulturális Nonprofit KFT (1105 Budapest, Szent László tér 7-
14.) l. számú termében megrendezi a Nemzetiségek Napja alkalmából a nemzetiségek 
hagyományőrző karácsonyi ünnepségét. Ebből az alkalomból valamennyi Kőbányán 
működő nemzetiségi önkormányzat rövid kulturális, hagyományőrző műsorral 
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(verssel, próza, zenével, tánccal, kiállítással stb.) készül. Elmondja, hogy nyolcadik 
alkalommal kerül megrendezésre az ünnepség és bízik abban, hogy idén is hasonló 
eredményeket fognak elérni. Az ukrán önkormányzat kulturális műsorral képviselteti 
magát az ünnepségen, fellép Birták Gyöngyi előadóművész. Javasolja, hogy a 
Nemzetiségek Napja alkalmából megrendezésre kerülő nemzetiségek 
hagyományőrző karácsonyi ünnepség rendezvényszervezési, művészeti 

tevékenység, műsorszolgáltatási, nyomdai, szállítási, hangosítási, dologi és dekorációs 
költségeihez bruttó l 00 OOO keretösszeggel járuljanak hozzá a feladatlapú és a HB 
bizottsági támogatásbóL A rendezvényt követően fogadásra kerül sor. Kéri a 
képviselőket, hogy vegyenek részt az ünnepségen. Kéri a szavazatok megtételét 

Risko Roman: Egyetért az elnök javaslatával, és részt vesz a rendezvényen . 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

103/2016. (XI. 28.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete a ukrán kulturális 
hagyományok őrzése céljából Petrovszka Viktória elnök beszámolóját a 
feladatalapú és HB bizottsági támogatásról, valamint a Nemzetiségek Napja 
alkalmából 2016. december 10-én, 14.00 órakor a Körösi Kulturális Nonprofit Kft 
(1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) I. számú termében nemzetiségek 
hagyományőrző karácsonyi ünnepséget szervez. A karácsonyi rendezvény 
rendezvényszervezési , művészeti tevékenység, dekoráció, nyomdai, hangosítási és 
szállítási költségeihez bruttó l 00 OOO Ft keretösszeget biztosít a 2016. évi 
költségvetésben meghatározott dologi kiadások terhére. 
A feladatalapú támogatás felhasználása az előirányzattak és tervezettek szerint a 
település nemzetiségi életének fellendítését, színesítését szalgálták a megvalósult 
közösségi programok, valamint nemzetiségi hagyomány -és kultúra ápolásának 
köszönhetően. A feladatalapú támogatás felhasználása során a nemzetiségi 
önkormányzat kiemeit figyelmet fordított az ifjúság nemzetiségi életbe való 
bevonására, a fiatal generációban a nemzetiségi hovatartozás átörökítésének 
mélyítésére. 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

13. napirendi pont tárgya: Beszámoló az ukrán kulturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából az Erzsébetvárosi Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzattal együttműködve 2016. október 16-án megrendezett első 
magyarországi ukrán egyházközösségi ünnepről (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az ukrán kulturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából az Erzsébetvárosi Ukrán 
Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve 2016. október 16-án sor került az 
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első magyarországi ukrán egyházközösségi ünnepre. A budapesti II. kerületben 
található Szent Flórián templomban október 16-án 15 órai kezdettel különleges 
szentmisére került sor. A Magyarországon élő ukránok számára különleges volt 
ez az esemény, me rt első ízben tarthattak egyházközösségi ünnepet. Az 
ukrajnai Görögkatolikus Egyház mindössze néhány héttel ezelőtt tette 
hivatalossá, hogy Mária oltalmába ajánlja az itteni ukrán közösséget. A szent 
liturgiát Damjan Haborij atya celebrálta . A rendezvényen a Képviselő-testület 
tagjai részt vettek. Kéri a szavazatok megtételét 

Risko Roman: Egyetért az elnök javaslatával, és részt vett a rendezvényen. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

104/2016. (XI. 28.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete az ukrán kolturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából Petrovszka Viktória elnök 
beszámolóját az Erzsébetvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzattal 
együttműködve 2016. október 16-án megrendezett első magyarországi ukrán 
egyházközösségi ünnepről elfogadja. 

14. napirendi pont tárgya: Beszámoló az ukrán kolturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2016. október 21-én az 1956-os forradalom 
és szabadságharc tiszteletére megrendezett zenés-irodalmi estről (szóbeli 
előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az ukrán kolturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2016. október 21-én a 
Magyarországon élő ukránok az Ukrán Országos Önkormányzat székházában 
2016. október 21-én zenés irodalmi esttel emlékeztek az 1956-os magyar 
forradalomra. A rendezvény vendégeit Kravcsenko György , az Ukrán Országos 
Önkormányzat elnöke és Ljubov Nepop ukrán nagykövet köszöntötte . A 
műsorban színpadra lépett Kertész Péter Jászai-díjas és Garai Róbert Radnóti
díjas színművész. A zenei aláfestést az önkormányzat Ukrán Dallamok 
együttese szolgáltatta. A rendezvényen a Képviselő-testület tagjai részt vettek. Kéri 
a szavazatok megtételét 

Risko Roman: Egyetért az elnök javaslatával, és részt vett a rendezvényen. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 
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105/2016. (XI. 28.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete az ukrán kolturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából Petrovszka Viktória elnök 
beszámolóját az Ukrán Országos Önkormányzat székházában 2016. október 21-én 
az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére megrendezett 
megemlékezésről elfogadja. 

15. napirendi pont tárgya: Beszámoló az ukrán kolturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2016. november 4. - 2016. november 6. 
között Miskolcon Ukrajna függetlenségének 25. és az 1956-os magyar forradalom 
60. évfordulója alkalmából megrendezett I. Miskolci Ukrán-magyar Dalnapokról 
(szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az ukrán kolturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2016. november 4 - 2016. 
november 6 között Miskolcon Ukrajna függetlenségének 25. és az 1956-os magyar 
forradalom 60. évfordulója alkalmából megrendezték az I. miskolci ukrán-magyar 
dalnapokat. A háromnapos rendezvény a Művészetek Házában kezdődött ihula 
Mihajlo/Vancza János: "Csodálatos Anyaföldünk" előadássaL Másnap 
programsorozat a Miskolci Galériában folytatódott egy ingyenes nemzetközi 
koncerttel. Majd a városháza dísztermében a "GILEY A" nevű ukrán énekkarral, a 
miskolci Forrás kamarakórussal és az ungvári Domra zenekarral. A háromnapos 
fesztivál utolsó helyszíne Kistokaj volt vasárnap délben, ahol koncerttel 
egybekötött koszorúzáson vehettek részt az ünneplők, a Szent Miklós Ortodox 
templom adott otthont a záróprogramnak, melyek megkoszorúztak az ukrán költő 
Hrihiryj Szkovoroda szobrát. A rendezvényen a Képviselő-testület tagjai részt 
vettek.Kéri a szavazatok megtételét 

Risko Roman: Egyetért az elnök javaslatával, és részt vett a rendezvényen. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

106/2016. (XI. 28.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete az ukrán kolturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából Petrovszka Viktória elnök 
beszámolóját a 2016. november 4. - 2016. november 6. között Miskolcon Ukrajna 
függetlenségének 25. és az 1956-os magyar forradalom 60. évfordulója alkalmából 
megrendezett l. Miskolci Ukrán- Magyar Dalnapokról elfogadja. 
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16. napirendi pont tárgya: Beszámoló az ukrán kulturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2016. november 12-én Iván Fránko 
születésének 160. és halálának 100. évfordulója emlékére megrendezett zenés
irodalmi estről (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az ukrán kulturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából2016. november 12-én az Újpesti 
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzattól meghívást kaptunk Iván Fránko születésének 
160. és halálának 100. évfordulója emlékére rendezett zenés-irodalmi estre. A 
műsorban részt vettek Okszáná Smorhun ukrán költőnő, Garai Róbert Radnóti-díjas 
színművész, Ferenc Bernáth gitárművész, dr. Lebovics Viktória Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Ukrán Filológiai Tanszéknek egyetemi adjunktusa, egyetemi 
doktora. Az irodalmi est helyszíne Újpest Galéria tükörterme 1042 Budapest, Árpád út 
66. A rendezvényen a Képviselő-testület tagjai részt vettek. Kéri a szavazatok 
megtételét 

Risko Roman: Egyetért az elnök javaslatával, és részt vett a rendezvényen. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

107/2016. (XI. 28.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete az ukrán kulturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából Petrovszka Viktória elnök 
beszámolóját 2016. november 12-én megrendezett Iván Fránko születésének 160. és 
halálának 100. évfordulója emlékére rendezett zenés-irodalmi estről elfogadja. 

17. napirendi pont tárgya: Beszámoló az ukrán kulturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2016. november 18-án a Várpalotai 
Helyőrségi Klubban megrendezett "Az 1956 Emlékezetünkben cím ű 
Vándorkiállítás és Irodalmi Estről (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról , hogy az ukrán kulturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2016. november 18-án 
17.00 órai kezdettel a Várpalotai Helyőrségi Klubban megrendezték "Az 1956 
Emlékezetünkben cím ű Vándorkiállítás és Irodalmi Estet". Az est folyamán verset 
mondtak a várpalotai iskolák tanulói. Halható volt az "Ukrán Dallamok" együttes 
műsora. A rendezvényen a Képviselő-testület tagjai részt vettek. Kéri a beszámoló 
elfogadását, majd a szavazatok megtételét 

Risko Roman: Egyetért az elnök javaslatával, és részt vett a rendezvényen. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 
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108/2016. (XI. 28.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete az ukrán kolturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából Petrovszka Viktória elnök 
beszámolóját 2016. november 18-án a Várpalotai Helyőrségi Klubban megrendezett 
"Az 1956 Emlékezetünkben című Vándorkiállítás és Irodalmi Estről elfogadja. 

18. napirendi pont tárgya: Beszámoló az ukrán kolturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2016. november 26-án az Ukrán Országos 
Önkormányzat által az 1932-1933 évi ukrán éhínség áldozatairól való 
megemlékezésről és a Holodomor emlékjel megkoszorúzásáról (szóbeli 
előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az ukrán kolturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2016. november 26-án az Ukrán 
Országos Önkormányzat megemlékezést tartott az 1932-1933 ev1 
ukrán éhínség áldozataira. A megemlékezés folyamán sor került a Holodomor 
emlékjel megkoszorúzására (Budapest V. Petőfi közpark), megemlékező misére és 
emlékkoncertre (Budapest VI. Hajós u. 1.) Kárpátaljai Népi kórus közreműködésével. 
a képviselőket megjelentek a megemlékezésen koszorút helyeztek el. Kéri a 
beszámoló elfogadását, majd a szavazatok megtételét 

Risko Roman: Egyetért az elnök javaslatával, és részt vett a programon. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

109/2016. (XI. 28.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete az ukrán kolturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából Petrovszka Viktória elnök 
beszámolóját az Ukrán Országos Önkormányzat által az 1932-1933 évi ukrán 
éhínség áldozatairól való megemlékezésről és a Holodomor emlékjel 
megkoszorúzásáról elfogadja. 

19. napirendi pont tárgya: Javaslat az ukrán kolturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2016. december 2-án az "Ukrajna -
negyed évszázad után" című nemzetközi tudományos konferenciára (szóbeli 
előterjesztés) 
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Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az ukrán kolturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából meghívást kaptak az" Ukrajna
negyed évszázad után" cím ű nemzetközi tudományos konferenciára. A konferencia 
2016. december 2-án az MTA Jakobinus terembe Budapest, I. ker., Országház u. 

30 alatt lesz megtartva. A konferencia szervezői az MTA BTK Történettudományi 
Intézete, az MT A TK Kisebbségkutató Intézete, a Magyarországi Ukrán Kulturális 
Egyesület és a Magyar- Ukrán Történész Vegyes Bizottsága. Kérem a képviselőket, 
hogy a konferencián jelenjenek meg. Kéri a beszámoló elfogadását, majd a szavazatok 
megtételét 

Risko Roman: Egyetért az elnök javaslatával, és részt vett a programon. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

110/2016. (XI. 28.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete az ukrán kolturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából Petrovszka Viktória elnök 
beszámolóját 2016. december 2-án az "Ukrajna - negyed évszázad után" című 
nemzetközi tudományos konferenciáról elfogadja. 

20. napirendi pont tárgya: Javaslat az ukrán kolturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2016. december 3-án az Ukrán 
karácsonyhoz készülődve családos délutánról (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az ukrán kolturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2016. december 3-án 
megszervezik az "Ukrán karácsonyhoz készülve" címmel egy családos délutánt A 
rendezvényen sor kerül egy ukrán autentikus karácsonyi díszítő kellék, úgynevezett 
"dyduch" elkészítésre. A Vasárnapi iskola tanulói egy rövid karácsonyi programmal 
lépnek fel. A rendezvényen az "Ukrán Dallamok" énekegyüttes zenére lehetőség 

lesz az ukrán nép táncot is elsajátítani. Javasolja, hogy a Képviselő-testület 
bruttó 180 OOO Ft kertösszeget biztosítson a 2016. évi költségvetésben meghatározott 
dologi kiadások terhére. Kéri a beszámoló elfogadását, majd a szavazatok megtételét 

Risko Roman: Egyetért az elnök javaslatával, és részt vesz a programon. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

11112016. (XI. 28.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete az ukrán kolturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából Petrovszka Viktória elnök 
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beszámolóját 2016. december 3-án az Ukrán karácsonyhoz készülődve családos 
délutánról elfogadja. A rendezvény rendezvényszervezési , művészeti tevékenység, 
dekoráció, nyomdai, hangosítási és szállítási költségeihez bruttó 180 OOO Ft 
keretösszeget biztosít a 2016. évi költségvetésben meghatározott dologi kiadások 
terhére. 

21. napirendi pont tárgya: Javaslat az ukrán kolturális örökségének ápolása 
céljából 2016. december 10-én az Ukrán Kolturális Egyesület 25 évfordulója és a 
"Hromádá" folyóirat 25 évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő 

ünnepségre (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az ukrán kolturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából együttműködve az Ukrán 
Kulturális Egyesülettel 2016. december 10-én megrendezik az Ukrán Kolturális 
Egyesület 25 évfordulója és a "Hromádá" folyóirat 25 évfordulója alkalmából az 
ünnepséget. A rendezvény helyszíne "Duna Palota" (Budapest V, Zrínyi u. 5). A 
rendezvény vendégei a "Leon Voci" ukrán tenor együttes és a Lembergi Szimfonikus 
Zenekar, amelyek 19:30 kezdéssei Szent István Bazilikában adnak ingyen koncertet. 
Javasolja, hogy a rendezvény költségeihez bruttó 50 OOO Ft keretösszeget biztosítsanak 
a 2016. évi költségvetésben biztosított dologi kiadások terhére. Kéri a beszámoló 
elfogadását, majd a szavazatok megtételét 

Risko Roman: Egyetért az elnök javaslatával, és részt vett a program on. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

112/2016. (XI. 28.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete az ukrán kolturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából Petrovszka Viktória elnök 
beszámolóját a 2016. december 10-én az Ukrán Kolturális Egyesület 25 
évfordulója és a "Hromádá" folyóirat 25 évfordulója alkalmából megrendezésre 
kerülő ünnepségről elfogadja. A karácsonyi rendezvény rendezvényszervezési, 
művészeti tevékenység, dekoráció, nyomdai, hangosítási és szállítási költségeihez 
bruttó 50 OOO Ft keretösszeget biztosít a 2016. évi költségvetésben meghatározott 
dologi kiadások terhére. 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 
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22. napirendi pont tárgya: Javaslat az ukrán kulturális örökségének ápolása 
céljából 2016. december 17-én megrendezésre kerülő Szent Miklós ünnepségre 
(szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az ukrán kulturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából együttműködve a Fővárosi 
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzattal 2016. december 17-én megrendezik a Szent 
Mikulás Ü nnepséget. A rendezvény rendezvényszervezési, művészeti tevékenység, 
dekoráció, nyomdai költségeihez bruttó 50 OOO Ft keretösszeget biztosít a 2016. évi 
költségvetésben meghatározott dologi kiadások terhére. Kéri a beszámoló elfogadását, 
majd a szavazatok megtételét 

Risko Roman: Egyetért az elnök javaslatával, és részt vett a program on. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

113/2016. (XI. 28.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete az ukrán kulturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából Petrovszka Viktória elnök 
beszámolóját a 2016. december 17-én megrendezésre kerülő Szent Mikulás 
Ünnepségről elfogadja. A rendezvény rendezvényszervezési, művészeti tevékenység, 
dekoráció, nyomdai költségeihez bruttó 50 OOO Ft keretösszeget biztosít a 2016. évi 
költségvetésben meghatározott dologi kiadások terhére. 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

Elnök: Megállapítja, hogy további javaslat vagy észrevétel a képviselők részéről nem 
érkezett, megköszöni a 'elenlévők aktív részvételét, és a testületi ülést 14.55 kor 
bezárja __ . __ 

K.m.f. 

~_,z://' c?~ ..... /~ ................................... . 
Jegyzőkönyv-hitelesítő 
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