VESZPRÉMI ÖRMÉNY NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8200 Veszprém, Szeglethy u. 4.
Szám: KOZP/919/10/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. november 29-én (kedd) 13.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról.
A közmeghallgatás helye: Veszprém, Szeglethy u. 4.
A közmeghallgatások megjelentek:

Távol maradt:

Akopjan Nikogosz elnök
Szappanos László képviselő
dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából
Lőczi Árpád csoportvezető és 4
érdeklődő választópolgár

Fodorné Jobbágy Éva elnökhelyettes

(Az ülésen elhangzottak örmény nyelven is megtörténtek.)
Akopjan Nikogosz elnök:
Köszöntötte a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének közmeghallgatásán
megjelent képviselőket és érdeklődőket. Megállapította, hogy a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testületének 3 tagjából 2 jelen van, így a közmeghallgatás
határozatképes, azt megnyitotta.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Szappanos László képviselő kijelölését és kérte,
hogy erről a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete szavazzon.
A 3 tagú nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének jelenlévő 2 tagja 2 igen
szavazattal jegyzőkönyv hitelesítőnek Szappanos Lászlót jelölte ki.
Akopjan Nikogosz elnök:
Tájékoztatást adott a Veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi eddigi
munkájáról és a még hátra lévő feladatokról:
- Januárban megtörtént a települési önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata és beszámoltak az örmény karácsonyi ünnepségről;
- A március 7-i ülésen módosították a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi
költségvetését és egyben elfogadták a 2016. évi költségvetést;
- Áprilisban elfogadták a 2015. évi zárszámadást és módosították a 2016. évi
költségvetésüket. Beszámolót hallgattak meg a március 15-i koszorúzásról és az
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örmény genocídium alkalmából tartott megemlékezésről. Együttműködési
megállapodást hagytak jóvá a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzattal;
- A május 27-i ülésen döntöttek a 2016. május 8-i kétnyelvű Gizella napi beszámoló
elfogadásáról. Jóváhagyták az Agora Veszprém Városi Művelődési Központtal kötött
együttműködési megállapodást. Ugyancsak jóváhagyták az Örmény Kultúráért
Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodást és döntöttek az alapítvány
támogatásáról. További együttműködési megállapodásokat hagytak jóvá a B-L
Örmény Nemzetiségi Önkormányzattal, az Örmény Kulturális és Információs
Központtal, az Örmény Apostoli Vallási Közösség Egyesülettel, az Arménia Népe
Kulturális Egyesülettel, az Örmény Ifjúsági Egyesülettel és az Urartu Örmény
Színházzal. A Gizella napokon fellépő színház részére egyszeri fellépési díjat
állapítottak meg;
- A júniusi ülésükön elfogadták a 2015. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról
szóló beszámolót. Ugyancsak elfogadták a júliusban megrendezett kézműves
foglalkozás programját. Döntöttek az örmény nemzetiségi nap megszervezéséről és
várható lebonyolítási költségéről;
- Augusztus 15-én beszámolót hallgattak meg a július 23-án megtartott kézműves
foglalkozásról, amelyen a vártnál több gyermek jelent meg;
- Az augusztus 29-i ülésen módosították a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi
költségvetését és tájékoztató hangzott el a 2016. évi költségvetés I. félévi
teljesítéséről;
- Az október 4-i ülésükön a szeptember 24-én megtartott Örmény Nemzetiségi Nap
többlet költségeihez biztosítottak fedezetet;
- A közmeghallgatást megelőző ülésükön módosították a 2016. évi költségvetésüket
és döntöttek arról, hogy december 30-án a lengyel és az ukrán önkormányzatokkal
közös nemzetiségi karácsonyt tartanak.
A közmeghallgatáson észrevétel, hozzászólás nem volt, így az elnök az ülést 13.20
órakor bezárta.
K.m.f.

Akopjan Nikogosz
elnök

Szappanos László
jegyzőkönyv hitelesítő

