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K6sziilt: 20L9. jflius 24-En 18:00. 6rakor a Szegedi Ukr6n Nemzetis6gi Onkormdnyzatnak a
Szegedi NemzetisdgekHdzdban (Szeged, Osztrovszky u. 6.) tarlott k6pviselStestiileti ti16s6n.

Jelen vannak: Dr. Sajtos-Zapotocsnaja Nat6lia - elnok, levezeto elncjk
Sz6csi Neonila - alelnok
Dr. Kocsis Mih6ly - kdpvisel6

Dr. -rfuil.os-Zapotocsnaja Nat6lia elnok: az iildst megnyitom, ridvozldm a jelenl6v6ket.
Meg6llapitom, hogy a kdpvisel6testiilet hatdrozatkepes. Dr. Kocsis Mih6ly szemdly6ben
j avaslatot te szek a j e gy zlkdnyv hitele sitd s6re.

A kdpvisrel6testiilet 3 igen szav azattal a kovetkez o hat6r ozatot hozza:

43./2019. (VII.24.) sz. Szegedi Ukrdn Nemzetis6gi Onkormfnyzat

HATAROZAT

A Szegedi Ukrrin Nemzetis6gi Onkormfnyzat Dr. Kocsis Mihrilyt
j egyzdkiinyv-hitelesit6nek megvdlasztj a.

p1fufurs-Zapotocsnaia Nat6lia elncik: Javasolom a k<ivetkez6 napirendi pontok megvitat6s6t:

1. Szegedi Nemzetisdgi Gyerekt6bor - 2019.
2. Szerrt Volodymyr Nap 6s Kijevi Rusz - Ukrajna megkereszteldsdnek dvfordul6ja alkalm6-
b6l koszorrizds es szabadteri program Tihanyban.
3. FdkonLzul6tus megnyitlsa.
4. Besz6mol6 a beregs zdszi konferenci6r6l.
5. Besz6mol6 a Lvivi fesztivalr6l.
6. Ukr6n Orsz6gos gyerekt6bor - 2019.
7. Az elncik beszftmol6ja az Manga Hanna hivatalos i.igydben nyrijtott 6rdekvddelmi
segits6916l.
8. Bejelent6sek.

A kt5pvi s el ote st01 et 3 i g e n szav azattal a kd vetke z o hatdr o zatot ho zza:

44.12019. (VII. 24.) sz. Szegedi Ukrrin Nemzetis6gi dnkorm ilnyzat

HATAROZAT'

A Szegedi Ukrrin Nemzetis6gi Onkormdnyzat a kiivetkez6 napirendi
pontokat tfrgyaljaz

1. Szegedi Nemzetis6gi Gyerektdbor - 2019,



2. Szent Volodymyr Nap 6s Kijevi Rusz - Ukrajna megkeresztel6s6nek
6vfordul6ja alkalmdb6l koszorrtzds 6s szabadt6ri program Tihanyban.
3. F6konzul{tus megnyitdsa.
4. Besz6molt6 a bereg szfszi konferencirlr6I.
5. Beszfmol6 a Lvivi fesztivalr6l.
6. Ukrin Orszdgos gyerekt6bor -2019.
7. Az elniik beszfmoldja a Manga Hanna hivatalos iigy6ben nyfjtott

6rdekv6delmi segits6gr6l.

8. Bejelent6sek.

1. napirrendi pont: Szegedi Nemzetis6gi gyerektfbor - 2019.
Dr.:Amostkcivetkezonapirendiponte16ad6jaSz6csi
Neonila lesz.
Sz6<c1-\leanli4: Koszdnom a szot. Eveken fi jfrnak gyerekeink a szegedi Nemzetis6 gi Haz
6Ital szewezett nemzetisdgi t6borokba. Iddn is volt nemzetisdgi gyerekt6bor.
A t6bor r6szv6teli dija 12. 000 Ft/f6. A r6szv6teli dijban minden kdlts6g benne volt, ami
felnreriilhet (6tkez6s, bel6p6k, utazds, biztosit6s, fagyi stb.). A programok nagyon 6rdekesek
voltak, a gyerekek j6l ereztek magukat.
A kdlts6gekhez va16 ut6lagos hozzajfurulttsk6nt inditvfnyozom24 ezer forint megszavazds(rt.
Dr. .Kocs;is Mihril)': Egyet6rtek.

: Szavazzutlkl.

A kt5pvi sr e I ote stiil et 3 i g en szav azattal a kdvetke z o hat6r o zatot ho zza:

45./2019. (VII.24.) sz. Szegedi Ukrrin Nemzetis6gi Onkorm ilnyzat

HATAROZAT

A Szegedi Ukrfn Nemzetis6gi Onkormfnyzat rigy hatfroz,hogy a szegedi
nemzetis6gi t6bor kiilts6geih ez 24 ezer forinttal hozzijilrul.

2. napirendi pont: Szent Volodymyr Nap 6s Kijevi Rusz - Ukrajna megkeresztel6s6nek
6vfo,rdul6ja alkalmfb6l koszorrlzfs 6s szabadt6ri program Tihanyban.
Dr. Sajtos-Zapotocsnaja Nat6lia elnrjk: Tfiekoztatom a testtiletet, hogy 2019.07.25-6n lesz a
Szent Volodymyr Nap 6s a Kijevi Rusz - Ukrajna megkeresztel6sdnek 6vfordul6ja. Ebb6l az
alkalomb6l szoktuk megkoszoruzni I Andrds kir6ly 6s Anaszt6zia kirtiyn6 szobr6t 6s
csatlakoizni az Ukr6n Orsz6gos Onkorm6nyzat 6s a Magyarorsz6gi Kultur6lis 6s
Dokument5ci6sKozpont6ltalszervezettszabadteriprogramhozTihanyban.
Az idei program ktilonosen gazdagnak igerkezik. A koszorfz6st krjvetoen kertil sor a ,,Bdlcs
Jaroszlfx: a diplom6cia dinasztikus h6zass6gokon keresztiil" c. ki6llft6s hivatalos
megnyitirs6ra.Ezt kdvetoen pedig Tihany f6ter6n hazaiulcrdnzendszekkoncertje lesz.
JavaLsolom, hogy a felmeriilt krilts6geket visszamen6leg hagyjuk j6v6,.



orsz6gos ukr6n nemzetis6gi t6borban j6ruljunk hozzd a gyerekek taftozkodds6nak ds

utazfsinak koltsd geihe z 7 0 ezer forinttal.

Szec^-sfNsqaila: Evek 6ta nagyon j6 a visszaj elzds,tSmogatom az osszegmegit6l6s6t.

Df-Kqg1lMrhALy: En is. Egydbk6nt magaa helyszin csod6latos.

Dr. S aj to s-Zapoto c snaj a Nat6lia elnok : Szav azzunk!
Dr. fufurs-Zapotocsnaja Nat6lia elncik: Koszcjnrim, ha nincs mdshozzdsz6lfs, szavazzunkl

A kdpvi s e I ote stiil et 3 i g en szav azattal a kdvetkez o hattr o zatot ho zza:

50.12019. (V11.24.) sz. Szegedi Ukrdn Nemzetis6gi Onkormhnyzat

HATAROZAT

A Szegedi Ukrrin Nemzetis6gi dnkormfnyzat rfgy hatilroz,, hogy ilz
ukrr{nnyelvii orszfgos gyerek 6s ifjrtsigi triborban ^ gyerekek
tart6zkodis:inak 6s utazfsiinak kiilts6geihez 70 ezer forinttal hozzhjirul.

7. napirendi pont: Az elniik beszfmol6ja a Manga Hanna hivatalos iigy6ben nyrijtott
6rdekv6delmi segits6916l.
Dr. lAilos-Zapotocsnaja Nat6 : A Kiskunfelegyhazdn d15 Manga Hanna, azzal a
kdrdssel fordult hozzdm, hogy segitsek neki nyugdij6nak meg6llapitds(han. Munkaviszonya
Ukrajn6llan 6s Magyarorsz6gon is volt, a szriksdges igazol6sokat tobb mint egy 6ve beadta a
magyarorsz6gi nyugdijigazgatosSgnak. Az6ta t<jbb kieg6szit6st k6rtek t6le, de rijabban tov6bbi
igazol6srrkat is v6rnak. Annyira elhriz6dott az igyenek intdzdse, hogy Manga Hanna
segits6gdrt fordult hozzdm. Kdzberyarcsomra napokon beliil sor keriil egy munkaiigyi
jogd.sszal tort6no egyeztetdsre. Annyit tudtam segiteni, hogy szak6rl6 jog6sszal felvehesse a
kaposolafot. Remdlem, ezijgydnek gyors tiszthz\sii segiteni fogja. K6rem a testtiletet, hogy
az i gyb e:n elj 61 6 j o ghsz fe lmeriil6 kci lts 6 g e ihe z j arull on hozz6.
Dr. Kocsis MihSly: Ez term6szetes. Ktilon rirtilok annak, hogy rijabban igen n6pszerti lett az
onkrrrmdLny zatwk 6rdekv6delmi iigyekben.
S25!g!_\eonila: En is egyet6rlek.
plfujtcrs-Zapotocsnaja Nat6lia elnok: Koszcin<jm, ha nincs mfshozzdsz6lils, szavazzunkt.

A ktlpvi sr e 1 o te stiil et 3 i g en szav azattal a kcivetkez o hathr o zatot ho z,za:

5L./2019. (VLI.24.) sz. Szegedi Ukrfn Nemzetis6gi Onkormhnyzat

HATAROZAT

A Szegedi Ukrfn Nemzetis6gi Onkorm ilnyzat rigy hatfro z, hogy a Manga
Hanna 6rdekv6delmi iigy6ben eljfr6 joghsz felmeriil6 kiilts6geit megt6riti.



8. Bejelent6sek.
Dr. Sajtos-Zapotocsnaja Nat6lia elncik: 2019. okt6ber l3-ra kiirt6k a nemzetis6gi
v6la.szt6sokat. Rem6lem, most is ugyanolyan eredm6nyesek lesziink, mint legut6bb.
En ezzelbefejeztem.
Kiv6n-e m6g valaki sz6lni? Ha nem, a r6szv6telt megkoszdndm, 6s az ilest 19 ora 35 perckor
bez|rom.
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JELENTETT iv
2019.jflius 24.

Dr. Sajtos-Zapotocsnaja Natflia

Szdcsi Neonila

Dr. Kocsis Mihilv
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