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A2020. júlÍus 03_án (pénteken) 1006 óľai kezdettel az országos Lengyel önkoľmányzat
kiizgyíĺléséľől, amelynek helyszíne az orszálgos Lengyel Önkormányzat székhelye (1102
Budapesto Áilomás u. to.;.

Az elnök lengyel nyelven köszönti a jelenlévő képviselőket, Tupcsia Éva hivatalvezető
asszonyt, azintézményvezetőket, dľ. Nemes Dénes ügyvédet, jogi képviselőt, a munkatársakato
valamínt amédiaképviselőjét és a vendégeket.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szeľint.
A közgyíĺlésen 11 képviselő van jeleno így a közgytĺlés hatáľozatképes.
Brĺľkányi Péteľ, Modľzejewska Ewa, Nagy Jakub és Kolláľ János képviselők távol.

Az elnök Sárog Adľiennt és Bóka Endľét felkéľi jegyzőkönywezetőnek. Jelzi, hogy az ülésľől
hangfelvétel készttl.

Hardy olivéľ képviselő: Napirend előttí felszólalásában éľdeklődik, hogy a hiźnyzó
képviselők jelezték-e, miéľt nem tudnak eljönni az iilésľe. Azzal a javaslattal élne, hogy ha
valamelyik képviselő legalább kétszeľ nincs jelen az üléseken, felezzék meg az éľintett
képviselő juttatását, a mulasztó képviselővel szemben szankciókat kellene alkalmazni.

Elnłik: Volt máľ ilyen javasl at, azonban ezt a tiiľvény nem engedi.
Kolláľ képviselő tr je|ezte, hogy jtin az tilésľe, lehet tČiľtént valami, hogy még nem éľt ide.

Tupcsia Éva hĺvatalvezető megeľősíti, hogy felvetődött a ktizgyiĺlésľől való képviselői
távolmaľadás szankcĺonálásának sztikségessége, de a javasolt megoldásnak tiirvényi akadálya
van.

Elnök megjegyzi, többen nem voltak elégedettek a ktizgyűlés pénteki időpontjával. Azonban
noľmáliso ha munkaügyben munkanapon találkoznak. Dę nem lesz mindig pénteki időpontban
az ülés. Megkéľdezi, ki vállalkozika jegyzőkönyv hitelesítésére.

Foľreĺteľ Baľna képvĺselő: Vállalja a jegyzőkönyv hitelesítést.

Egyéb jelölt nincsen. Az elnök kéri a képviselőket, szavazaanak Foľeitęr Barna képviselő, mint
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéľől.
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Az orszá,gos Lengyel Önkormrínyzat Ktizgyĺtlése 3412020. (WI.03.) otÖ KGY számú
határozataz
Azoľszägos Lengyel ÖnkormányzatKözgyulése Foneĺteľ Baľna képvisető személyét 11 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkĹil elfogadja az orczágos Lengyel Önkormányzat
2020 . j úl ius 0 3 _i kiizgyiĺlése j egyzőkönyv hitelesítőj ének.

Elntik: A napirendi pontokhoz kapcsolódó előteľjesztéseket, mellékleteket a képviselők
megkapták. Az tilés napiľenđjénęk teľvezete a meghívóban ismeľtetésre keľtilt'

Ezzel kapcsolatban észrevétel nem hangzik el

Az elnök felkéri a jelenlévő képviselőket, hogy szavazzanak a ktizgyiĺlés napiľendi pontjainak
elfogadásáľól.

Az országos Lengyel onkormányzat Ktizgyĺĺlése 35/2020. (vII.03.) ol,o KGY számú
hntáľozata:
Az oľszágos Lengyel onkoľmányzat Közgytĺtése 11 igen szavazattalo ellenszavarat és
tartózkodás nélktll a2020.jrilius 03_i közgyiĺlés napiľendi pontjait az aláhbiak szerint fogadja
el:

l. Beszámoló az elmúlt időszakľól, ĺíjékoztatás
2. Az Országos Lengyel Önkormányzat és intézményei 2019. évi zätszźmadásának

elfogadása, döntés a maľadviányokľól.
3. Dĺintés a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum igazgatőitisztségének betöltéséľől
4, A Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola szabályzatainak elfogadása,tájékoztatáłs

a) Szeľvezeti és Miĺködési Szabályzat elfogadása
b) A Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola Pedagógiai Progľamjának elfogadása
c) Te l ephelybővítéssel kap csolato s tájékoztatás

5. Az oLÖ Bethlen Gáboľ Alap Nemzetiségi Támogatási Albizottságának testtilętébe
töľténő delegálttal kapcsolatos döntések
a) döntés azoLo delegál$ának személyéľől és amegbízatáts időtaľtamáľól
b) diintés a delegált tisztséghez kapcsolódó beszámolási kiitelezettségéről és díjazásáról

6. Egyéb

Első napĺľendĺ pgnt:

Molnárné CieśIewícz Elżbietą lrepviselő 1010-kor kimegł az iilésteľemből.
Ezzel egidejíileg ]0]0-kor Kollár Jónos képviselő megérlrezik az iilésteľeube, és aláírja a
kžzglĺÍlé s j elenlé ti ívé t.

Az elnök ismeľteti az első napirendi pontot. A beszámoló azalábbiakattaľtalmazza:

A2020. évi első ľendes közgyűlést követő másfél héten belül ktilönleges jogľend lépett életbe
Magyarországon. A programok ezért' részben elmaradtak, tészben későbbi időpontľa kęľtĺltek
ütemezésre.
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A hivatalvezető két alkalommal' 2020.04.05-én és 2020.06.05-én küldött levelében
tájékoztatäst kiildött azoLo képviselői részéľe a fontosabb, kiemelkedő történésekľől, amelyek
iisszefoglalva a következők:

2020.03.I 1. - Veszélyhelyzet kihiľdetése
2020.03.12. - Rendkívtili vezetői értekezlet' felkésztilés az esetleg bekövętkező magasabb
fokozatú biztonsági intézkedésekľe, tavmunka lehetőségeinek vizsgálata
2020.03.13. _ Iskolai jelenléti képzés megsziĺnt, online oktatiásľa áttéľés.
2020.03.16. _ Intézményeink bęzáľása a látogatók előtt
2020.03 .17. _ Balatonbogláľi építkezés felfit ggesztése
2020.03.18. _ A Hivatalban home office lépett életbe főszabályként, a jelenlét munkanapokon
végig biztosított volt.
2020.03.3l. - Iskola kiiznevelési támogatási ígény benyújtása
2020.04.25. _ Kincstiári utóellenőľzés indítása
2020.06.02. - a székhäz folyosói buľkolatainak felújítási munkáit elkezdik
2020.06.04. - Balatonbogláľ III. ütem kiírása
Ż020.a6.l.9. _ Balatonbogláľ III. ütem beadott pźtlyőzatok bontása, jegyzőkiĺnyv késziilt. Két
pályőzat éľkezett, hiánypótlást kellett előírni mindkettőhöz.
2020.CI6.26. - a székház folyosói buľkolatainak felújítása befejeződik
2020.06.26. - Balatonboglár III. ĺttem hiánypótlások bontása, jegyzőkönyv készĹilt _ egyik
pályázathoz nem éľkezett hiánypótlás, a másikhozmegérkezętt. Az éľvényes pěiyázaÍmiiszaki
taľtalmában megfelelt, a Geneľĺíl Kivitelező Kft. nyújtotta be.
2020.06.27. _ Magyarországi Lengyelség napja, Polonia dijak átadása sziĺk körben a
Parlamentben
2020.06.28. - Balatonboglár III. Ĺitemľe vonatkozó szerződés aláítćsa. Sziikséges az e_napló
nyitás, dokumentációs előkésziiletek után kezdődhet a munka.
2020.01.0L _ oLÖ elnöke Szószóló Asszony és Soltész Mĺklós államtitkáľ úľ koszorut
helyezett el2002-ęs baleset helyszínén. Meglátogatták a boglrłľi ingatlant.

Molnárné Cieślewicz Elżbietą lrepviselő l0l3-ĺror visszajön az ülésteľembe.

Elntik: Idén a MagyarországiLengyelség Napja eseményei, a járváĺnyhelyzet míatt sz{ĺk köľben
zajlottak.
A Derenki Búcsú esetében sem lehet tömegrendervényttaľtani, Így számítani kęll aľra, hogy a
ľendezvény, koszoľúzás sztĺk kiinĺ lesz.

Tupcsĺa Éva hivatalvezető: Kiemeli, hogy azelmúlt időszakban a képvisetők két alkalommal
is kaptak írásbeli täjékoztatást a Hivatal mtĺködéséľől.
Továbbá jelzi, eredményes volt a beszeľzési eljáľás Balatonbogláľ tekintetében' amelynek
eredményeként az elnök aléłífta a III. iitem munkálataira vonatkozó vállalkozási szeľződést a
32 l 2020 . (I I. 2 9. ) ot Ö KGY szálm,Ú hatáľ ozat alapj án.
Határidőben 2 ajánlat étkezett az ajänlattéüeli felhívásľa, mindkettőnél hiánypótlást kellett
előíľni. Az egyik pályázathiánypótlása teljes köriĺen megtöľtént, a másik pźiyázathiánypótlása
nem tiiľtént meg. Az a pälyár;at, amely esetében a hiánypótlás megtöľtént, árban egyébként
kedvezőbb volt. A pźłlyazati eljáľás éwérrycs és eľednrényes lett. A Geneľíl Kivitelező Plusz
Kft_vel kČitött szeľződést az Önkoľmänyzat. Jiivő héten elkezdődhetnek a munkálatok, jelenleg
az elektľonikus építési 1apló nyitása töľténik, illetve a jogosultságok kiosztásazĄlikaz e-építési
naplóban, valamint az ETDR feltiletén.

Elnłik: Közgytĺlésihatfuozat máľ szĺiletett az iigyben, ami lehetővé tette a szeľződéskötést.
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Elnijk megadja a szőt Bátori Zsolt képviselőnęk'

Bátori Zso|t képviselő: Éľdeklődík, hogy a,,Magyarországilengyelség Napjď' idén mennyi
kiadással jáľt.

Tupcsía lĺva hivatalvezető: Még nem állították łJssze a tételes ktiltségkimutatást. Június 27-
én volt a díjátadás, múlt héten pedig a közgyiĺlés előkészítése ti'rtént. A szeptembeľĺ
közgyiĺlésen a tételes költségkimutatást azonban a képviselők ľendelkezéséľe bocsátják.
A Polonia Nap alkalmából kiosztott díjak Íiĺggetlenek a jelenlévők létszámától. A díjjal jáľó
vinígcsokoľ, emlékplakett, oklevéI, dekoľáció költségeivel kell számolni. Idén _ a kialakult
jáľványhelyzetmiatt _ sokkal kisebb kiadással járt, mint a koľábbiakban.

Elnłik: A díjjal egyiittjáľó pénzjutalom összege mindenki előtt ismert, annak tisszege idén sem
változott. A ddátadó után volt kis koccintás, de azt nem az onkoľmänyzatťlzetile, hanem a
szószóló asszony. Teľęmbérletet sem kellett ťlzetni, mivel a Paľlamentben bĺztosítottak
helyszínt a rendezvényhez.

Molnáľné Cĺeślewicz Elżbieta képvĺseló: A képviselők miéľt nem lehettek jelen a
rendezvényen?

Elniik: Nem volt gyakoľlatilag ünnepség, csak díjátadás. A kialakult jáľványügyi helyzetben
azonban nem akaľták elnapolní a díjak ěLtadź.ľléLt, nem lett volna éľtelme Szent László Napot
iinnepelni ősszel. Ráadásul nem tudni, hogy alaku| a jźwányhelyzet ősszel. Nemcsak a
képviselők jöttek volna szívesen, hanem az egyéb szęrvezetek képviselői is, de eľľe most nem
volt lehetőség.

Tupcsia Éva hivatalvezető: A Paľlament adott helyt a díjátadásnak, ekkoľa létszámot
engedélyeztek. A díjátadás szervezésének időpontjában a veszélyhelyzet még fennállt, arra
kellett készĹilni, hogy nem szabad nagy létszámú ľendezvényt taľtani.

Egyéb kéľdés, észľevétel nem hangzott el. Elniik kéľi, hogy a képviselőkszavazzanak a két ülés
közötti időtarĺam eseményeinek ęlnöki beszámolójáľól.

Az oľszágos Lengyel ÖnkoľmĺĺnyzatKözgyűlésének 36t2020,(vII.03.) otÖ KGY számri
hatĺĺľozata:
Az országos Lengyel Önkoľmányzat Közgyiĺlése 12 igen szavazatral, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadja a 20Ż0. febľuríľ 29-i közgyiĺlés óta eltęlt időszakban végzett
feladatokľól készített beszámolót.

Második napiľendĺ pont:

Elniik ismeľteti a második napiľendi pontot, ami a 2019. évizźltszźtmadással kapcsolatos.
Megadja a szőt Szalai Arpádnak, a Pénziigyi Bizottság elniikének.

Szalaĺ Árpád, a Pénzĺigyĺ Bizottság elniikeként elmondja, hogy a Bizottságuk áttekintette a
2019' évi zärszámadás dokumentumait, intézményi beszrámolókat. A' kiadások megfelelő
tagolásban szeľepelnek az anyagban. Jelzi, hogy a jtivőben a bevételforľásokat is hasonló
módon kellene szerepeltetni a záttszélmadäsban. A Bizottság elfogadásľa javasolja a
közgyiĺlésnek az onkorm ányzat és intézmény ei 2019. évi zźtszámadását.
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Tupcsia Éva hivatalvezető: Idén hatáľidőben el tudja fogadni az Önkoľm ányzatközgyiĺlése a
zárszźtmadást, ha nem lett volna veszélyhelyzet, akkoľ is hatĺĺridőben megtö,rténhetett volna, ez
megelégedéséľe szolgál.
Napľakész a kĺinyvelés, az adatszolgáltatási hatáľidőkęt is tartjĺák. A PénzĹigyi Bízottság
észrevételét jogosnak taľtja, a jövőben törekszik ennek megfelelően bemutatnĺ a bevétel
foľrásokat. A méľleg_ és maľađványkimutatásokat is szeľetné számszeľíĺsítve beemelni a
záľszźmadätsi hatáľozatba a jövőben. A szakmai beszámolókat az intézményvezetők írták.
Köszöni az intézményvezetők egytittmiĺktidését.

Az elniĺk megadja a szót Bátorĺ Zsoltnak.

KoIIár János képviselő úr 1F2-kor kimegl az iilésteremből.

Bátoľi Zsolt képviselő: ÖľĹil az eľedménynek. Az elmúlt két év munkrája végiil beérett, azok
azelmaradälsok, amelyek a két évet megelőző években voltak, kikiisziibtilésľe keľtiltek. Köszłini
az ebbe fektetett munkát.

Egyéb kéľdés, észľevétel nem hangzott el. Elniik kéri, hogy a képviselők szavazzanak az
oľszágos Lengyel onkormányzat és intézményei 2019. évi zźrszálmadásáľól, a határozati
javaslatban foglaltak szerint.

Az Országos Lengyel ÖnkoľmányzatKözgyiilésének 37t2020.(vil.03.) oLÖ KGY számrli
határozata:
Az otszźryos Lengyel Önkoľmányzat Kiizgyrĺlése 1l igen szavazatta!, ellenszavazat és
tartózkodás nélktll elfogadja és jóváhagyj a az otszágos Lengyel Önkoľmányzat és intézményei
2019. évi gazdálkodásáľól szóló kiiltségvetési beszĺĺmolót, szakmai beszámolót és
maľadványkimutatást tartalmazó zär szélmadźtsiú. az alábbiak szerint.

Az oľszágos Lengyel onkoľmányzat Közgyiĺlése
3712020. (uI.03.) oLÖ KGY szim,Úhatärozata,

az Önkorrn őnyzat 2019. évi költségvetésének végľehajtásáľól

Az országos Lengyel Ônkoľmányzat Hivatala az alábbi jogszabályoknak megfelelően
ĺisszeállította és elkészítette a 20|9. évi költségvetésí beszámolót.
A nemzetiségek jogaiľól szóló 201l. évi CLXXIX' törvény,
azá||amháztaľtłĺsról szóĺó 2011. évi CXCV. töľvény (a továbbiakban: Áht.),
a szĺámvĺtelľől szóló 2000' évi C. törvény,
36812011.(xII.3l.) Koľmányľendelet az źilamhźntaľtásľól szóló törvény végľehajtźĺsáről,
4l20l3. (I. 1 1 .) Koľmányľendęlet az államháztaľtás számviteléľől,
42812012. (xII.29.) Koľmĺányrendelet a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támo gatások feltételrendszeréľől és elszámolásának ľendjérő l.
Az országos Lengyel onkormányzat Közgyűlése az Äht. 91. $-ának (3) bekezdésében
foglaltaknakmegfelelőenakövetkezőhatźĺrozatotalkotja.

. I. fejezet
Altalános ľendelkezések

1. $ (1) Ehatározathatźl|yaaz onkormilnyzatraés annak költségvetési szeľveiľe teľjed ki:
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1. országos Lengyel Önkoľmányzat Hivatala
2. Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola
3' Lengyel Kiizĺrtĺvelődési Központ
4. Lengyel Kutatóintézet és Múzeum

A beszámoló bevételeit, kiadásait, elófuźnyzatait és a tényleges teljestilés szeľinti adatokat Ft-
b an taľtal m azzák a m e l lékel t tihlázatok intézmény enként.

Az Önkorm ńĺyzati (iľányító szeľvi) konszolidált beszĺĺmotó 2019. évi łisszesített
költségvetésén ek telj esítése

2' $ A Közgyiĺlés az Önkoľmáĺnyzat és intézményei összesített 2019. évi költségvetése
teljesítésének
a) bevételĺ főiisszegét 327.500.031 foľĺntbano
b) kiadásĺ főtisszegét 325.875.115 foľintban állapítja meg.

A bevétęli ftiösszeg tartalmazza az 1. $ (1) szerinti intézmények bevétęlęit, a kiadási föösszeg
az intézménye k ki adásait.

3. $ Az Önkoľmányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló 201rg. évi ktiltségvetési
bevétęlei teljesítésének foľľásonkénti kimutatását a K02 és K04 - Beszámoló a B.l. _ B.8.
Költségvetési bevételek e|tlkźnyzatĺinak teljesítéséľől l. számri melléklet tartalmazza.

4. $ (1) Az onkormänyzati (iľányíto szervi) konszolidált beszámoló 2019. évi kiemelt kiadási
elłĺiľányzatainak teljesítését a beszĺĺmoló KOl és K03 - Beszámoló Kl - K9. Ktiltségvetési
ki adások mel l ékl ęte tartalmazza' me ly szerint :

Azonkoľmányzxt'o'n|1'Ťi.11ilégvetésibeszámoló ja

5. $ A Kłizgyiĺlés az iinkormányzat2019. évi ktiltségvetési beszámolója elemi költségvetése
teljesítésének
a) bevételi fiiösszegét 327.500.031 foľintbnn,
b) kiadási fĺSösszegét 325.875.115 foľintban állapÍtja meg.

6. $ Az Önkoľmänyzat 2al9. évi kiiltségvetési beszĺámolója elemi kiiltségvetése bevételei
teljesítésének kimutatását a 06/A1 Teljesített bevételek koľmányzati funkciónkénttarta|mazza.

7. $ Az önkormányzat2019. évi kłiltségvetési beszámolója kiemelt miĺkÖdési előiľányzatainak
teljesítését a beszĺímoló a 05/A1 _ Teljesített kiadások koľmányzati funkciónként melléklete, a
kiemelt felhalmozásí kiadásainak teljesítését a l3lA|. - Eľedménykimutatrĺst és Méľleg szerinti
eľedmény tartalmazza.

A bevételi főtisszeg a költségvetési törvény által biztosított Íinanszíľozásból, az iskola részéte
folyósításľa keľiilij köznevelési támogatásból, az előző évi maľadványból és az e|nyeft
pályázatokbol äll az 1. sz. melléklet szeľint.
A kiadásĺ főiisszeg alábbiakból áll:
Személyĺ juttatĺások 20.593.728,
Szociális hozzä$árulási adó 2.577.925,-
Dologi kiadások Ż2.776.959,-
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Egyéb m{íködési célú kiadások
áll arĺhánanás on kívii lľe
Beruházás
Felújítás
Finanszíľozási kiadások:
Osszesen:

1.200.000,-
67.978.157,-
11.661.525,-

199.086.821,-
325.87s.1t5,-

Az oLÖ 2019. évben az SZMSZ_ben alapján 15 Ítis képviselő testĹilettel miĺködött. Külső
bizottsági tag választhatő abizottságokba. A 2019. októbeľi választásokig l fcĺ kiilsős bizottsági
tag,azúj testiiletben?fó kiilső bizottsági tag volt 2019. évben. A személyi költségeknél jelenik
meg az egyes rendezvényen fellépő vagy előadő magánszemély megbízási dija, a Polonia
Napon átadott díjakkal játő pénzösszeg' a tiszteletđíjakkal és megbízási díjakkal összesen
20.593.7Ż8,- kiadási főösszeggel teljesült'

A szociális hozzĺźjárulási adóról szóló 2018' évi LIL tonény alapján munkáltatót és a kifĺzetőt
szociális hozz{t',árulálsi adó Íizetési kötelezettség teľheli. 2019.január 01_től 20l9. június 30_ig
azadő méľtéke 79,5 yo,2019. július 01łől azadó méľtéke 17,5 yo, amely a személyi juttatłások
(ideéľtve a választott tisztségviselő ľészéľe Íizetett tiszteletdíjat) után a jogszabályoknak
megfelelően, az érvényesíthető kedvezmények figyelembe vételével számfejtéskor
megállapításra, és a NAV által ęlőíľt ĺdőpontig megfizetésľe keľtĺlt.

A ďologi kiądósok az alábbi tételekből épiilnek fel:
- készletbeszeľzés (szakmai anyagoko kiinyvek, infoľmatikai adathoľdozők, papír- és írószeľ,
dekoľációs kellékek, kávé,víz, tea, nyomtató patľon)
- kommunikációs szol gáltatások (infoľmatikai szol gáltatás, tíľhelyek)
_ bérleti és lízingdíjak (teľembéľlés rendezvényľe)
_ kaľbantartás, kisjavítás
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Lengyel Bál, Május 3-i Balatonkeľesztúľi
megemlékezés, Polonia Nup, deľęnki búcsri, spoľtnap és Lengyel Napok a
Nagyĺásáľcsaľnokban ľendezvényel<hez szätmlás szolgálgatłís, fellépő díja, számlát kiállító
megbízottak kiĺltsége)
- egyéb szolgáltatás (szállítási szolgáltatás derenki búcsú alkalmával, Lengyel Bál, Polonia
Nap, deľenki búcsri, spoľtnap és Lengyel Napok a Nagyvásáľcsaľnokban rendezvényekhez
kapcsolódó számlás költségek, bankköltség, biztosítási díj, jogi szolgáltatĺás, ktinywizsgálat)
- kiktildetesek (képviselők kiizgyiĺlésľe és elnökségi iilésľe utazésa saját gépkocsival)
- kiilönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (szállásköltség a balatonkeresztriri balesethez
kapcsolódó emlékút kapcsáno lengyel bál szállás, miĺködési célú előzetesen felsziímÍtott ÁFe;
Egéb m{ikiidési céltt kiądósok óllanháztaľtáson kívülre összegből a Lengyel Peľszonális
Plébánia részére juttatott forrás, illetve a Borsod megyei vihaľkáľok kapcsán juttatott összeg.

Beruhózás a Balatonboglĺĺľi oktatĺási Központ fejlesztésének I. iiteme, illetve a szélďláz tetőtéľ
beépítésének ktiltségei szeľepelnek.

Finanszírozási kiadások soľon a fenntaľtott intézmények részéľe átadott kiiltségvetési
támogatás, jogszabály szeľint megállapított kincsuáľi határozattal rendelt kiiznevelési
támogatás.

8. $ A pénzeszköziik változásának bemutatásáról szóló kimutatäst a I2lA. _ Méľleg melléklet
kötelező, a Maľadválnykimutatását a 07lA. melléklet állapítja meg. A költségvetési szerv,
Eľedménykimutatását t3/^L melléklet, méľlegét a I2lA. melléklet tartalmazza.
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9. $ Az Önkoľmányzat összesített működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszení
kimutatását a 12lA - Méľleg melléklet tartalmazza.
10. $ Az onkoľmányzat összesített fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak méľlegszenĺ
kimutatĺísát a12lA - Mérleg melléklet tartalmazza.

11. $ Az onkoľmányzat kiiltségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a I2lA _ Méľleg
me l léklet Íaĺtalmazza.

t2. $ Az Önkoľmányzat közvetett támogatásban nem ľészestilt.

l3. $ Az onkoľmányzatnak nincsenek ľészesedései. Az Önkormányzat összesĺtett mérlegét a
hatźrozat 12lA - Méľleg számú melléklete tartalmazza.
Az onkormźĺnyzatvagyonkimutatását ahatfuozat 15/A. melléklete taľtalmazza.
Az Önkoľmányzatmaľadvány kimutatásátahatätozat 07/A. mellékleteÁrtalmazza.
Az Önkoľmányzateľedmény kimutatását ahatźrozat I3lA-I. melléklete taľtalmazza.

t4'$ Az Önkoľmányzat}a|9' évre összesített létszáma 16 fő.

III. fejezet
Oľszágos Len gyel Ö nkoľm ányzat Hivat ala 20t9. évĺ költségvetési beszám olój a

l5. $ Az önkoľmĺínyzatKözgyíllése a Hivatala költsegvetési szeľvének 2019. évi költségvetése
teljesítésének

ą bevételi főiĺsszegét 85.408.632 forintban
d) kiadási főösszegét 77.376.s71foľintban
állapítja meg.

16. $ A ktiltségvetési szeľv 2019. évi költségvetése bevételęi teljesítésénęk fonásonkénti
kimutatását a 02 _ Beszámoló a Bl. _ B7. - ktiltségvetési bevételek előiľányzatźnak
te lj esítéséľől melléklet tartalmazza.

A bevétęl összetétele:
Központi iľányŕtó szeľvi tĺímogatás
Elózö évĺ maradvány igénybe vétele
Működési bevétęlek
(intézményektől átvett 6%o, illetve lapkiadás bevételei)

60.000.000,-
t7.512.406,-

7.896.226,-

17. $ (1) A kiiltségvetési szeľv 20t9. évi mtĺkiidési és felhalmozási kiadási előiľányzatainak
teljesítését ahatározata 05/A1. melléklete az alábbiak szęľint tartalmazea:
A kiadásĺ köItségvetési főösszeg alábbiakból áll:
Személyi juttaĺísok 43.341.089,-
Szociális hozzá$árulási adó 7.022.000,-
Dologi kiadások 15.678.149,-
Beruházás 11.335.333'-
Összesen; 77,3"16.57l,-

A teljesített tényadatok vizsgá|atánál Íĺgyelembe kell vennio hogy az oLÖH a szętzódb fél az
országos Lengyel onkormrínyzat székhelyén lévő épillet köziizemi szeľző,déseinekn valamint
a kommunikációs és infoľmatikai szolgáltaĺásoknak vonatkozásában, így ezen költségek itt
keľiiltek kimutatásľa.
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Az oLoH 2Ot9. évben ''t ĺö létszámú dolgozóval (kiizszolgálati tisztviselő és munkavállaló)
illeťve megbízási jogviszonyban foglalkoztatott személyekkel látta el feladatait. Az oLoH két
lap, a havi megielenésiĺ Polonia Wegierska és a negyedéves Gloss Polonii kiadója volt. A
szeméIyi juttalások a hivatalban dolgozók bérén kívül a kiilsós könyvelő, a takaľító, a honlapok
taľtalmáéľt felelős személy, a megbízott fĺiszerkesztő és újságíľók megbízási díjából, illetvo
egyedi esetekľe (kiszervezett szakmai feladat) felkéľt megbízottak, megbízási díjából áll.

A szociális hozzájáľulási adóróI szóló 2018. évi LII' tĺ)nlény alapján munkáltatót és a kifizetőt
szociális hozzäjźlrulálsi adó Íizetési kötelezettség terheli. 20t9 .januáľ 0 l _től 20l9. junius 30-ig
azadőméľtéke l9,5yo,zDlg.jlilius01_től azadóméľtéke l'l,5yo,amelyaszemélyijuttatások
után a jogszabályoknak megfelelően, az éwényesíthető kedvezmények ťrgyelembe vételével
számfejtéskoľ megállapításľa, és a NAV által előíľt időpontig megfizetésľe kerĺllt 2019. évbęn.
A munkáltató által fizetett SZJA szintén e soľon keľĺilt kimutatásľa.

A dologi kiadások az alźlbbi tételekből épülnek fel:
_ készletbeszeľzés (szakmai anyagok, kiinyvek, papíľ, informatikai adathoľdozók, gyógyszeľek,
papír_ és íľószer, nyomtatópatľon, boľíték, tisztítószeľek, és tisztasági szeľek, kéĺvé,tea,víz),
_ kommunikációs szolgáltatások (infoľmatikai szolgáltatás, vonalas telefon)
- tartalmazzák a ktiziizemi díjakat. Ezagźn-villany_ víz- éscsatoľnadíjak kiiltsége az Állomás
utcai ingatlan vonatkozásában.
- kaľbantaľtás, kisjavíĺłs (gźnkazánkarbantartása, riasztóhoztartozó éľzékelő cseĘe)
_ szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kitelező éves orvosi vizsgálat,kötelező szakmai
továbbképzések szolgáltatási díja, munka_ és tiĺzvédelem, belső ellenőrzés, nyomdaĺ gľafika lap
vonatkozás tłban, számlás rij ságíľók, honlap taľtalom ĺizemeltetés)
- egyéb szolgáltatás (postaköltségek hivatalľa, újság postázási költségei, riasztó távfelĺigyelet
szol gáůtatőls, ablak ti sztítás)
_ kikiildetés
_ miĺkiidési célú előzetesen felszámított Áľł
Beruházások körében a Hivatali asztali gépek teljesköriĺ megújítása tiiľtént, illetve a Hivatal
használatźtban álló ľrldszinti helyiségekbe légkondícionáló berendezéseket vásáľoltunk.

l8. $ A Közgyiĺlés a költségvetési szeľv létszámát 7 foben állapítja meg a 09/A. melléklet
alapján.

19. $ A Ktĺzgyűlés a kiiltségvetési szeľv, Eľedménykimutatását L3lAl. melléklet, méľlegét a
l 2/A. melléklęt tartalmazza.

Szakmaĺ beszámoló
az Országos Lengyel Önkormányzat és azOrszáryos Lengyel Önkormányzat Hĺvatata

2a19. évi tevékenysógéľől

Az oľszágos Lengyel Önkormrfuryzat2019. évben október 13-ig 15 taggal, l külső
bizottsági taggal, ezt követőęn azt$ összetételben 15 taggal és 2 kĺilső taggal miiködött. Négy
ľendes, egy ľendkíviili és egy alakuló közgyűlésen 119 hatáľozatot hozott. Háľom bizottság
működö,tt, amelyek a közgyulési napiľendi pontokhoz igazodőano munkaľendjük alapján
ĺiléseztek.

A Hivatal 2019_ben folyamatosanęlláttaa feladatait. A Hivatal biztosította a ktizgyiĺlés
és bizottságai feladatai ellátáshoz a szĹikséges háttetet, az előteľjesztések teruezeteinek
előkészítését, figyelemmel kísérte, a bizottságok munkáját, nyilvántartotta, közzétette és
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teljesítette a hozott hatáľozatokat, elkészítette az éves munkateľvet és tevékeny részt vett a
munkateľv telj esítésében.
A folyamatosan érkezo hatósági, finanszíľozói, táľsszeľvi megkeľesésekľe hatáľidőben
válaszoltunk.

A Hivatalban 208 iktatott llgy, az oLÖ tekintetében 29I db iktatoĺ Ĺigy volt, amellyel
kapcsolatosafl az ügyintézést a Hivatal dolgozói végezték, egy ügyhö,z több alszám taľtozott,
az ĺJgy jellegétől Ítiggően. Ha egy (kikĺildött vagy beéľkező) válasszal lezárható az tsgy, 2
alszäm, amennyiben több szervezetet érint, több levelezés szĺikséges, a 60 alszámot is elérheti
aŻ egy iigyhöz tartozó alszámok mennyisége.

A Hivatal ezen feliil pźiyázatokat készített elő és elszámolta azokat, elvégezte az ęzzel
kapcsolatos adminisztľatív és szervezói munkát. Részt vett az oľszágos Nemzetiségi
Önkormányzatok Szövetségének (a továbbiakban: ONÖSZ) tilésein és munkájában, lehetőség
szeľint bekapcsolódott az oľszággyiĺlés Nemzetiségek Bizottságának (a továbbiakban: NEB)
munkájába.

Megszeľveztę az ol'o hagyományos ľendezvényeit a 20l9. évľe: Lengyel Bál, Szent Lászlő
Nap, Lengyel Napok a Nagyvásáľcsarnokban, Sportnap. A 20l9. május 3_i balatonkeręsztúľi
emlékmtĺ állítás és iinnepség előkészítésében és szeľvezésében is ľészt vetttink.

A Hivatal az Önkoľmänyzat döntéseit előkészítette és a döntések végľehajtásában részt vett
négy ľendes, ęgy rendkívĺili és egy alakuló kiizgyiĺlés vonatkoałsában,akapcsolódó bizottsági
ii lésekke l és kormányhivaüalai kö,telezettségekkel.

2019 októbeľében az országos Lengyel Önkoľmányzat testĹilete megújult.

2019 novemberében a Vallási és Szociális Bizottság megsziĺnt.

2019 novemberében megalakult a Koordinációs Bizottság.

Az oLÖ által fenntartott intézmények gazdálkodási feladatait a Hivatal folyamatosan ellátta.
A megbízott kĺilsős kÖnyvelő segítségéve| az adatszolgáltatások az év végéľe napľakésszé
váltak'

Az oLÖH az áúutalásokat szabályszeľii bĺzonylatolással, hatáľidőben teljesítette mínden
intézĺlény vonatkozásában.

Minisztériumoktól, NEB_től, a Magyaroľszágon Ŕo Nemzetiségek Védelmét Ellátó
Biztoshelyettestől, oNÖsz_től és egyéb szeľvezetęktől érkező megkeľesésekben az ol.o és a
Hivatal kooľdinálta a nemzetiségi álláspontot, kapcsolatot tartott, egyĹittműködve az
oľszággyiílés lengyel szószólój ával.

Januárban Lengyel Bźů szęwezése, M30-as nyomtatványok kíadása a dolgozók és
megbízottak részéte. Szeľződések feltilvizsgálata, 2019. évi szeľzödések kiitése. A
Balatonbogláľi oktatási Központ épiiletének felújítása I. iitem befejeződődiitt.

Febľuárban A Magyar-Lengyel Baľátság Napját előkészítő bizottság iilésein
részvétel, költségvetés előkészítése.

Máľciusbałl A Magyaľ-Lengyel Baľátság Napját elökészítő bizottság iilésein ľészvétel,
választáshoz kapcsolódó feladatok. Kiiltségvetés elfogadásaaKözgylĺlésen.

Áprilisban a kiizgyiĺlést követő dokumentációs kötelezettségek teljesítése,
záĺszémadáts előkészítése, május 3_i ľendezvény (Balatonkeresztúri baleset emlékmiĺ avatás
szewezés, ęmlékút szervezése). A tetőtér beépítésére kiíľt közbęszęrzés eľedményesenzárult,
a munkálatok elkezdődtek.

Májusban kiizgyiĺlést tartottunk. Az előkészítés és a szervezés, valamint a közgyúlést
követö dokumentációs ktitelezettségek teljesítése. Május 3-i ľęndęzvény a Balatonkeresztúľi
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buszbaleset áldozatainak emlékéľe. A NEB 2020-as kĺiltségvetési tervezésének feladatában
való részvétel, oLÖ álláspont kidolgozása. Kiizgyiĺlés ęlőkészítése, döntések végľehajtása.

Júniusban a zárszźlmadás előkészítése kapcsán felmeriilő feladatok terhelték a
dolgozókat' A Szent Lászlő napot ęlőkészítettiik, sikeľľel keriilt megrendezésľe.

Júliusban a közgyĹĺlés elfogadta a zárszámadást. A deľęnki búcsú előkészĺtésével és a
szeľvezésével kapcsolatos feladatok. Nyáľi szabadságok kiadása a dolgozók ľészéľe. Az iskola
telephelybővítése miatt a koľmányhivatalok által előírt kötelezettségek teljesítése megtöľtént.

Augusztusban a deľenki búcsri elszámolásával, a szeptember 30-i közgyiĺlés
előkészítésével kapcsolatos feladatok. Nyáľi szabadságok kiadása a dolgozók ľészéľe.

Szeptember hónapban az oLÖ közgyiĺlést taľtott. A Hivatal előkészítette és
megszeľvezte a vásáľcsamoki Lengyel Napokat , illetve a szeptembeľ végi ktizgyiĺlés
előteľjesztéseit és meghívóját, előteľjesztéseit is elkészítette. A Balatonboglári oktatási
Ktizpont éptiletének felújítása I. ütem folytatódott.

októberben 2019. évi villasztźlsokkal kapcsolatos feladatok. Az oLÖ megtaľtotta
alakuló ĺilését és elnököt választott. A BGA részére támogatási kérelmeket állítottunk össze. A
Balatonboglári oktatási Kĺizpont épületének felújítása II. ütem elkezdődött'

November hónapban Elnöki átadás_átvétel BFKH Töľvényességi Felĺigyeleti
Főosztályának közľeműködésével, illetve az új elnök és testiilet bejegyzésével kapcsolatos
teendők ęllátása történt. Novemberi közgytĺlés előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Decemberben. Mobiltelefonok beszeľzése az oLÖ intézményvezetőinek ľészéľe.
Egyedi támogatási kérelmek összeállíüísa oLÖ fenntaľtói kiiľében. Szabadságok kiadása a
dolgozók részéľe.

Az oLo 2019. évľe vonatkozőan a 113/20]9.(XL 24.) oLo KGY és 117/2019.(XI. 24.) oLÖ
KGY hatáľozatával az oLÖ és az oLö Hivatala munkaľendjét kiilön fogadta el. Ktiliinös
tekintettel aľľa, hogy a Hivatal az onkoľmányzatdöntéseinek előkészítő és végľehajtó szeľve,
így afeladatok nem választhatóak el _ ezért20l9. évľe vonatkozőan a szakmai beszámoló egy
dokumentumként keriĺl megjelenítésre és elfogadásľa a két szeľvezetľę vonatkozóan.

Budapest, 2020. május 31.

dľ. Tupcsia Éva
hivatalvezető

IV. fejezet
Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola 20t9. évi kłiltségvetési beszámolója

20. $ Az onkoľmányzatKözgyťilése a Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola ktiltségvetési
szęw 20t9. évi költségvetése teljesítésének
a) bevételi főösszegét t27,000,491 foľintban
lr) kiadási főösszegét 88,994.762 foľiutban
állapítja meg.
A bevételi költségvetési főösszeg azalábbiakból áll:
Táľgyéví köznevelési támogatást, a2018. évi maľadvány összegét és a päúyázati összegeket
tał"talmazza.
Osszesen:

Felft'ldi Maľia
elnök
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A kĺadásĺ kiiltségvetési főösszeg alábbiakból áll:
Személyi juttatĺísok 35.753.964,-
Szociális hozzäjäru|ási adó 5.136.000'_
Dologikiadások 3l.018.085'_
Beruházás 17.086.713,-
Összęsen: 88.994J62,-

Az LNNI 2019. évben kiizalkalmazotti és munkavállalói státuszli dolgozókkal, illetve
megbízási jogviszonyban foglalkoztatott személyekkel látta el feladatait. A személyi juttatások
az ol<tatÄsi tevékenységet végzó személyeken kívill az oktatást segítő tevékenységet végző
(könyv'táľos, iskolatitkáľ) illeťve technikai feladatot ellátó (takarító, honlap taĺtalmäért felelős)
személyek ĺlletményéből és megbízási díjtből, illetve egyedi esetekľe (táboľoztatás, előadás
taľtás, szakmai konzultĺíns) felkéľt megbízottak megbízási díjából áll.

A szociális hozzájárulási adóról sz,őlő 2018' évż LII. törvény alapján munkáltatót és a kifizetőt
szociális hozzEáruläsi adó Íizetési kötelezettség teľheli. 20L9.januáľ 01-től2019. június 30_ig
azadoméľtéke l9,5yo,2019.július01_től azadóméľtéke 17,5o/o,amelyaszemélyijuttatások
után a jogszabályoknak megfelelően, az érvényesíthető kedvezmények ťlgyelembe vételével
számfejtéskoľ megállapításta, és a NAV által előíľt időpontig megfizetésre keľÍilt 2019. évben.

A dologi kiadások az alábbi tételekből épĺilnek fel:
- tartalmazzák akőz|lzęmi díjakat. Ez a gáz- villany_ víz- és csatoľnadíjak költsége'
_ vásáľolt élelmezés, ami kiitelező alkalĺnakkoľ taľtott éľtekezletén, évi 2 alkalom kétnapos
továbbképzésen a tanáľi kar, illetve az éves iskolai rendezvényeken (ľészletesen a szakmai
beszamolóban) étkeztetést biztosított a gyeľmekek, pedagógusok és díszvendégek ľészéľe.
_ készletbeszęrzés (szakmai anyagok, könyvek, papíľ, infoľmatikai adathoľdozók, gyógyszeľek,
papíľ- és írószeľek, nyomtatópatron, boľíték, tisztÍtoszerek, és tisztasági szereko kávéo tea, víz),
- kommunikációs szolgáltatłások (infoľmatikai szolgáltatĺís, vonalas telefon,3 db mobiltelefon)
- béľleti és lízingdíjak (terembéľlés)
_ kaľbantaľtás, kisjavííis ( átszótér, gázkazěn, riasztó, kisjavítások),
_ szakmai tevélcenységet segítő szolgáltatások (ktitelező éves orvosi vizsgálat, rendezvényeknél
animátoľ, továbbképzések szolgáltatási đíja, tanulmányi kirándulások beĺépő jegyei, számlát
kiállító megbízottak kČiltsége)
_ egyéb szolgáltatás (postaköltségek, ľiasztó távfelĹigyelet szolgáltatás, szállítási szolgáltatás
ľendezvények alkalmával, ablak tisztítás, egyéb biztosítási díj, továbbképzések tandíja)
- kikiildetések és ľeklámkiadások
_ ktiltinfele beflzetések és egyéb dologi kiadások (a Hivatal ľészére átcsopoľtosított, a
Munkamegosztási megállapodásban foglalt gazdálkodási feladatok ellátásának
ellentételezéséért ťlzetett 6 %_os méľtékiĺ hozzźĄź.ľulás; mtiködési célú előzetesen felszámított
Áľł
Beruházások ktjľében infoľmatikai eszközöket, inteľaktív tźLblát vásároltunk, illetve a
légkondícionáló beľendezéseket.

21. $ A költségvętési szerv 20t9. évi költségvetése bevételei teljesítésének foľľásonkénti
kilrrutatásáta02-Beszáľnolĺ5aBl.-87.kölĹségvetésibevételek eloirányzatźtľlakteljesítéséľ(ĺl
me l lékl et tartalmazza.

22. $ (1) Azintézmény 2019. évi miiködési és felhalmozási kiadási előiľányzaĺainak teĘesítését
ahatőrozat 05/A1. melléklete l'artalmazza az alźĺbbiak szerint:
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23. $ A Kiizgyiĺlés a költségvetési szęrv létszáłmáft 5 főben állapítja meg, az enől szóló
kimutatást a09lł_A létszám fi.lnkciócsopoľtonkénti megoszlásamelléklet tartalmazza.

24. $ A költségvetési szeľv Maradványkimutatását a 07lA. melléklete szerint állapítja meg. A
költségvetési szerv, Eredménykimutatását I3lAl. melléklet, mérĺegét a l2lA. melléklet
tartalmazza.

Szakmai beszámoló
a Lengyel Nyelvoktató Nemzetĺségi Iskola

2019. évĺ tevékenységéľól

Az Iskolában2}l9 januáľtól 2019 júniusźig 14, szeptembeľtől l2tanär dolgozott, az alźlbbiak
szeľint;
Budapesten:

. Lan$ Anna- III. osztály, valamint júniusig kezdő nyelvtanuló, szeptembertől pedig
il/III és.IV osztály

o Papiewska Csapó Alina _ gimnaziumi csoport júniusig majd emellett szeptembeľtől
nyelwanuló csoport

o Petrovĺcs Anna- I és II osztĺłly jriniusig
. Viragh Baľbaľa * haladó gimnáziumi csopoľt + Al szintiĺ, ktilönböző korosztály

júniusig, .V_VI, uI-uI osztály, továbbá az újpesti csopoľt szeptembeľtől
o Reinkę Daniel- IV-V osztály júniusig
o Michalska _ Potys Justyna - júniusig ľitmika foglalkozás a kisebb gyeľmekek részéte,

szeptembeľtől 1. osztály és a nyelvi előkészítő csopoľt felkészítése.

Úipest:
Viľágh Baľbara - V. osztályos, A1 szintiĺ csopoľt

Göd:
Kaľpiniak Joanna -szeptembeľtől I-IV osztályos lengyelĺil jól és kitiĺnően beszélő
tanulók

Gödöllö:
o Jezieľszka Szabó Elżbieta - V_Vl,osztály A 1 szint, gimnáziumi csoport haladó szint

Szentendre:
o Papiewska_Csapó Alina_ III_VI osztźiy, gimnáziumi csopoľt _ mindkettő haladó

szinttĺ

Dunaújváros:
o Modľzejewska Ewa - különbiiző korú és nyelvtudású csopoľt

Székesfehérvár:
r Vranszki Monika - I'm osztály júniusig, különbiĺző koľú és nyelvtudásri csopoľt

o Csór és Veszprém
o Szabadosné Swiatlon Lucyna - IV osztály Alszint, Veszpľémben _ különbiiző koru

és nyelvtudásri csopoľt
Kaposvár:

o Zajäczné Ryst Liliana * VII_Vil osztźúy, A2 szint

a
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Pécs:
Tóka Alina - különböző koru és nyelvtudású csopoľt

Szolnok:
l Bátoľiné Lisiewicz Ewa_júniusig különböző koru és nyelvtudású csopoľt
r Budai Annamária _ szeptembertől két, kiilönbtiző koru és nyelvtudású csopoľt

A tanárokon kívtĺl az iskola alkalmazottja titkáľnőként Bíľóné Hasznos Hanna _Nemoda

Stiasny Márta könyvtáros, Anna Szczęsnowicz weboldalt és facebookot szerkesztő és Szluka
Lászlóné takarító.

Az év soľán háľom pedagógus konfeľencia volt: januárban és májusban tanulmrĺnyi éľtékelő -,
augusztusban a következő tanév feladataĺt és tęrvét előkészítő értekezlet, mely keľetén beliil
elfogadásľa keľiilt az éves pedagógiai munkaterv. Azév első felében hospitálás volt Szolnokon
és Székesfehérváľon, Újpesten és az egyik budapesti csopoľtnál (Reinke Daniel). A tanárok két
továbbképzésen vettek ľészt, málrcius l4-l7' között (témäja a TIK módszeľ alkalmazása az
oktatásban), novembeľben (bemutató szinopszis a felsőbb osztályok iľodalom oktatásában
valamint az escape room módszeľ megismerése). A ,,Stowaľzyszenie Wspólnota Polska''
Pedagógus Továbbképző Központja egyiittmiikiidésével ďz iskola megszeľvezte ,,A
kétnyelvűség megállój ď' címu kétnapos ľendezvényt, melyen a szülők pszichológiai és
logopédiai tanácsadáson vehettek részt, eközben a gyermekek ľészéľe a lengyel népművészet
tematikĄirl foglalkozások, a tanáľok ľészére bemutató óľák voltak. Ez egy nyílt ľendezvény
volt, melyľe a Polonia minden tagiát meghívtuk. Iskolánk tanulói és szüleiken kívttl eljÖttek a
a. Lengyel Nagykövetség mellett miĺködő iskola tanulói és szttleik.
Aprílisban és decembeľben ECL nyelwizsgát szeľveztĹinko melyen nagy szĺámú vizsgáző vetĺ
részt. A vizsgával kapcsolatos logisztikai feladatok Bíróné Hasznos Hannáľa taľtoztak, a
vizsgtĺztatěłsban Lang Anna, Papiewska_Csapó Alina és Viľágh Baľbaľa vett részt. Májusban az
íľásbeli éľettségi dolgozatok javítása Viľágh Baľbara feladata volt, a szóbeli érettségi
vizsgáztatźĺstjúniusban Lang Anna, Papiewska_Csapó Alina és Viľágh Barbaľa végezte el.

Az oktató-nevelő munka a munkateľv szeľint keriilt megvalósítĺásra. Januáľ 6-án osztáiyoző
vizsgát tettek azok a tanulók, akik lengyel nyelvbłíl előrehozott éľettségiľe jelentkeztek . Januáľ
25-én véget ért az I. jriľlius 3-án pedig a II. félév. A magyaľ iskolákba kildildtiik a tanulók
osz1ályzataittartalmazô éľtęsítést. Januĺíľ 28_februáľ 2. valamint júnĺus 3_6 között a sziilőkkel
találkoztak a tanáľok és tłĺjékoztattík őket a tanulók eľedményeiről. Januáľ 2I-én a
Nagymamák és nagyapák napját iinnepelték a gyeľekek , tanfuaik segítségével jókívánságokat
és ajándékokat készítve nagysziileiknek.
Az év első hónapját a Waclaw Felczak Alapítvány üámogatásának ktĺsztinhetően egy
lengyelországi tanulmányúttal zaľtuk.Iskolánk 65 tanulója megismerhette a Zywiecben 5l.
alkalommal megľendezetÍ,koledáló csopoľtok veľsenyét, meglátogatla a Váľban kialakított
néptajzi kiállíüást, hangszer bemutatón vett részt és búcsúzóul egy lovas kocsikázás után
kolbászsütéssel egybeköttjtt táboľt{ĺzhangalatźlt élvezhették a gyerekek.

Februáľ 9-én kerĹilt megľendezésľę a hagyományos farsangi bál, április 6_án volt az Iskola
Ünnepe, melyet összekötöttunk a Stanislaw Monluszko életét feldolgozó lskolai versennyel. Az
iskola minden csopoľtja veľsekkel, dalokkal, táncokkal valamint szóló hangszeres
produkciókkal késztilt. A legjobb előadókat a zsiiľi jutalomban ľészesítetÚe. Az ĺinnepségen a
diákokon, tanárokon és sziileiken kívĺil részt vett Dr. Rónayné Slaba Ewa az oľszággyiĺlés
lengyel szószólója valamint Piotľ Pietka aLengyel Kutatóintézet és Múzeum igazgatőja is.
Máľcius első napjaiban a ,,Kľeativitás szakköľ'' mindkét csopoľľjának tagiai elutaztak

a
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Wľoclawba, a XIV. Lengyel oľszágos Kręativitás olimpiájáľa, ahol a,,Kreativitás és Innováció
Iskolája 2oL9" címet kapta meg. Április 13. az iskola nyílt napja volt, melyen az iskolába
beiľatkozni készülő tanulók és sziilők vęttek részt. Ezen kívĺil a már itt tanuló diákok szülei is
megismeľkedhettek csemetéik iskolai munkájával. Június 8_10 ktizött Gyeľmeknap alkalmából
az iskola kľakkói kiľándulást szeľvezetttanulói ľészéľe. Az Iskola, a Stowaľzyszenie Wspólnota
Polska és a Bethlen Gáboľ Alapkezelő támogatása segítségével szervezte meg az utazást.
Meglátogattuk a Kosciuszko Dombot, a Wawelt és Wawel katedľálist, a Fóteľet és a gyeľmekek
megismeľkedhettek a krakkói legendákkal. Júnĺus l4-én kertilt soľ az ünnepélyes évzćr&a.
A nyáľ egy balatoni táboľľal indult, melyet iskolánk szeľvezett meg' A táboľozáson a ,,Hidak''
című pľojekt keľetében a wroclawi paľtneľ iskola tanulói is ľészt vettek . A Balatonľa indulás
előtt Ducki Kľzysztof gľafikus miĺvész iľányításáva| rujzfoglallcozáson vettek ľészt a tanul,ók,
mely témájaźĺvitt és valódi értelemben is a hidak voltak. Nagyon érdekes m{ĺvészeti alkotások
sziilettek. A táboľ ťlnanszítozása a Bethlen Gáboľ Alapkezelőnél elnyeľt pályázati pénz, az
iskola saját fonása és a szĺilők áůta|befizetetthozzájárulás által töľtént. Június végén iskolánk
idősebb diákjai a Stowaľzyszenia Wspólnota Polska meghívásáľa Pułtuskba utaztaktidülni, az
útiköltséget a sztilők hozzźtjárutrětsa és az iskola ľtnanszíľozta, a részvételi díjat a meghívó fel
állrtl.. Jrilius 5-l7 között 15 diákunk táboľozáson vett ľészt Lengyelországban, melyľe máľ
második alkalommal a Stowaľzyszenie Animatoľów i Pedagogów ,,KLANZA" hívta meg
iskolánkat, ęnnek anyagi fedezetét az iskola, a sziilők és a Betheln Gábor alapkezelo
biztosította.
A vakáció ideje alatt egy háľom tagú csopoľt mely tagiai: Lang Annao Papiewska_Csapó Alina
és Tóka Alina voltak, kidolgozta az iskola új pedagógĺai pľogľamját.

Szeptember 2-án ünnepéIyes keretęk kiiziitt keľiilt sot a 2019/20 tanév megnyitásáľa.
Szeptembet 7-én iskolánk képviselĺíi tészt vettek a ,onemzeti olvasásban'', melyet
hagyományosan a ,,Polonia Nova'' Egyestilet szęrvezett. Szeptember 14_én iskolánk legifiabb
tanulóit a IV. keľtĺleti Lengyel onkoľmrányzatláńta vendégÍil aTarzan Paľkban, ďlol amíg a
gyeľekek nagyszeľĹĺen szótakoztak, sztileik fontos dolgolľól csęľélhettek ęszmét. Szeptember
27-29-án keľĹilt soľ a máľ említett,,Kétnyelv{ĺség megállójď'ľendezvényre. Szeptembeľ Ż8-án
keľült megľendezésľe iskolánk nagy ünnepségéľe, fennállásának 15. évfoľdulója alkalmából.
Az ĺinnepség Budapest III. keľiiletében zajlott le egy gyönyiiľ{ĺ konceľtteľemben. Külftlđi
vendégek is megtiszteltek benniinket Lengyeloľszágból ( Hanka Gałązka a Stowaľzyszenia
,,Wspólnoüa Polska'' képviseletében), z USA-ból Jolanta Tataľa a Polonia oktatási
Kongľesszusának elnöke, a mawar oktatási ľendszer jeles képvĺselői, a lengyel nemzetiségi
szószóló (Dľ. Rónayné Slaba Eaw) Jeľzy Snopek úľ rendkívĹilĺ és meghatalmazott lengyel
nagykövet és neje, az orszägos Lengyel onkoľmányzat elnöke és a hivatalvezető Dr. Tupcsia
Éva, lengyel intézmények képviselői. Értékes mtĺvészeti pľogľamot adtak elő iskolánk tanulói,
levetítettĹĺk az effe az alkalomľa készült kisťrlmet, fogadtuk a megjelent vendégek
jókívánságait. A rendezvényt egy hatalmas toľta felvágásával éľt véget majd fellépett a
Wiolinka i Bemol együttes, akik inteľaktív módon mutatták be a lengyel Téfta folklóľját. A
ľendezvény ťlnanszítozása az iskola anyagi forrásain kívĹil pályŁatokon elnyert pénzekből
töľtént, ezek a lengyel ,,SWP'' és magyaľ ľészľől a Bethlen Gábor Alapkezeló voltak, a teľmet
pedig a III. keľĹileti Lengyel onkoľmányzaÍtámogatásával tudtuk kibéľelni.

okĺóbęľ I2-én Stanislaw Moniuszko szĺllętésének 200. évfoľdulójaalkalmából a varsói
Fryderyk Chopin Múzeum munkatáľsa taľtott előadást. A tanulók megismeľkedhettek
Moniuszko és Chopin zenéjével,lengyel nemzeti táncokat tanulhattak majd ezek a mai zenei
világľa tett utóhatásait fedezhették fel.

A Kuľatórium megbízásából iskolánk két ellenóľzésen vett ľészt. október végén az
iskola igazgatíjának munkáját ęllenőľiztéko novembeľ végén az intézmény miiktidését
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ellęnőrizték. Az átfogó ellenőľzés kiteľjedt a fenntaľtóru, intézményre, tanárokľa, sziilőkľe,
tanulókľa. Mindkét ellenőrzésen jól szeľepelttink. Az ellenőľzés eredményeiľől tájékoztatást
kapott azoLl elnöke, Felftlldi Maľia asszony és a hivatalvezető Dr Tupcsia Éva asszony is.

Novembeľ 9_én imméľ mésodszoľ tinnepeltük a ,,Fehéľ_vöľös sziiletésnapot'', mely
alkalomból miĺvészeti foglalkozásokat szeľveztiink majd hazaÍias dalokat énekeltünk ktizösen.

Novembeľ 25-én nyitottuk meg használt ľuha, játék és könyv gyiĺjtő jótékonysági
akciónkat, az összegytĺktött tárgyakat Emődľe juttatfuk el.

Decembeľ l_én a Lengyel Intézet meghívásáľa tanulóink kaľcsonyi díszek festésében
vettek ľészt.

Kaľácsonyi ľendezvénnyel zánuk az évet. Felelevenítetttĺk a lengyel kaľácsonyi
hagyományokat, mézeskalácsot festetttink, karácsonyfáľa való láncdíszt, képeslapot
készítetttink lengyeloľszági családtagjainknak. Végiil a gyeľekek feldíszítették a karácsonyfát
és megterítettépk az iinnepi asztalt. ostyát töľttink és a vacsora után karácsonyi dalokat
énekeltünk. Vendégiink volt Krzysztof Gľzęlak a lengyel templom plébánosa valamint a
Lengyel Nagykövetség képviseletében Małgorzata Radwan_Vass asszony. Számos tanuló,
szÍiló és természetesen a tanárok képviseltették magukat a ľendezvényen.

2019-ben iskolánknak 2 új telephelyeket sikeľĹilt létesítenie: Gödön és Szolnokon.

Lang Anna Ewa
igazgató

V. fejezet
Lengyel Kłizművelődésĺ Kłizpont 201 9. évi kłiltségvetésĺ beszámolója

25. $ Az onkoľmányzatKózgyulése a Lengyel Kiizĺríivelődési Kiizpont költségvetési szeľv
20t9 . évi költségvetése teljesítésének
a) bevételi fĺiösszegét 39.090.097 foľintban
b) kiadási ftiiisszegét 38.838.363 foľintban
állapítja meg.

26. $ A költségvetési szeľv 2019. évi költségvetése bęvételei teljesítésének fonásonkénti
kimutatását a 02 - Beszámoló a B 1 ' 

_ B7. költségvetési bevételek eloirźnyzaténak teljesítéséről
me l léklet taľta|mazza.
28. $ A költségvetési szeľv 2019. évi műkiĺdési és felhalmozási kiadási előiriányzatainak
teljesítését a hatźttozat 05/Al - Teljesített kiadások koľmányzati funkciónként melléklete
tartalmazza az alá,ŕ.biak szeľint:
A k i adási kö lt sé gveté si fo ös sze g alább i akat taĺta|mazza:
Személyí juttatasok 16.345.490,-
Szociális hozzĄárulási adó 2.269.000,-
Dologi kiadások 14.260.49|,-
Beľuházások l.688.788'_
Felújítások 2.274.594'-
Flnanszíľozási kiađások 2.000.000'-
Osszesen: 38.838.363,-

A Lengyel Közművelódési Kiizpont (a továbbiakban: LKK) 2019. évben is háľom telephelyen
látta el feladatait (Óhegy utcai telephely, Nádoľ utcai telephely és Deľenki telephely),
u gyanakko t az intézmény kö ltsé gvetése é s zár szálmadálsa e gység es.
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Az LKK 2019. évben 3 fő dolgozóval (1 ťó igazgatő' 2 fő munkaviszonyos foglalkoztatott) és
telephelyenként változó létszámú megbízottal láffA el feladatait. A nem rendszeľes (nem
havonta felmeľĺilő) feladatok ellátásáľa fenti személyeken kíl.ĺil egyedi megbízási
szerződésekkel keľiil soľ. A személyi juttatások soľ fenti személyek béréből és megbízási
díjából áll.

A szociális hozzajáľulási adóról szólő 2018. évi LII' törvény alapján munkáltatót és a kifizetőt
szociális hozzäjárulási adó ťlzetési kötelezettség terheli. 2019. január 0l-től 2019.június 30-ig
azadoméľtéke l9,5yo,20l9.július0l_től azadóméľtéke t7,5yo,amelyaszemélyijuttatások
után a jogszabályoknak megfelelően, az éwényesíthető kedveaĺrények figyelembe vételével
szłímfejtéskoľ megállapításra, és a NAV által előíľt időpontig megfizetésre keriilt 2019. évben.

A dologi kiadások az alźlbbi tételekből épül fel:
_ készletbeszerués (szakmai anyagok, papír, papír_ és írószer, nyomtatópatron, boríték,
tisztítószerek, és tisztasági szerek, kźxé,tea,viz) ,
- kommunikációs szolgáltatások (informatikai szolgáltatás, vonalas telefon,
- béľleti és lízingdíjak, (terembéľlet)
_ kaľbantaľtás, kisjavítás
_ szakmai tevékenységet segítő szolgáltatĺäsok (kötelező éves oľvosí vizsgälat,ľendezvényekhez
tolmács, kiállítások nyomtatási költségei, számlátt kiállító megbízottak kiiltsége
_ egyéb szolgáltatás (postaköltségek, szállítási szolgáltatás rendezvények alkalmával),
_ kikĺildetések és reklámkiadások,
_ különféle beÍizetések és egyéb dologi kiadások (a Hivatal ľészére átcsopoľtosított, a
Munkamegosztási megállapodásban foglalt gazdálkodási feladatok ellátásának
ellentételezésééľt íizetett 6 Yo-os méľtékiĺ hozzź.i'źtrulils; mtĺködési célú előzetesen felszámított
Áľł)

29.$ A Közgyiĺlés a kĆĺltségvetési szeľv |étszimát 3 főben állapítja meg' az enől szóló
kimutatást a09lł _ A létszám funkciócsopoľtonkénti megoszlása melléklet taftalmazza

30'$ A ktiltségvetési szeľv Maradványkimutatásält a 07lA. mellékletę tartalmazza. A
ktiltségvetési szeľv, Eľedménykimutatlísát 13/Al. melléklet, mérlegét a I2lA. melléklet
tartalmazza.

2019. évĺ szakmaĺ beszámoló
Lengyel Közmíivelőđési Központ

A Lengyel Közművelődési Központazzal a céllal jtitt létre és működik, hogy elősegítse
a magyaľorczági lengyel köziisség tevékenységét és fejlődését. Azon munkálkodik, hogy
fenntaľtsa, illetve bemutathassa a hazai lengyelek köľnyezeti, művészeti, kiizmĺívelődési
éľtékeit és sajátosságait. Kutatja, bemuta$a, megőrzi a lengyel kultúľa foľľásait, a
néphagyományokat, és azon munkálkodik, hogy tovább łiľtikítse és beillessze a modem
kultúľába a feltaľt éľtékeket, ilyen például a deľenki ľomfalu töľténete. Minden lengyel nemzeti
ünnep alkalmából kultuľális rendezvényeket és találkozókat sŻefvez,. Rendszeľesen bemutatja a
lengyel népi kulturális régiókat és hagyományokat, továbbá egytittmiĺködik számos lengyel
mrĺvésszel. A Lengyel Közmiĺvelődési Központ pénziigyi foľľásait az ällałľŕráztartási
előíľásoknak megfelelő kĺilön megállapodźĺs alapján az orszáęos Lengyel onkormányzat
Hivatalĺĺnak gazdőlkodási és pénziigyi feladatokat ellátó szervezeti egysége kęzeli.
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Koľosztályt tękinfue háľom célcsopoľtja van: az általa szervezett eseményeken a
legfiatalabbaktól a nyugdíjas koľosztĺílyokig igyekeznek mindenkit megszólítani. A
célcsoportok a következőek: gyeľmekek, aktív felnőttek és családok, illetve idősek.
Az intézményihěiôzat és a célcsopoľtok jellegzetességei alapján a Lengyel Kulturális
Központnak háľom fejlesztési irźnya alakult ki:

1. Az egész életen áÍ.1'artő tanulás lehetőségének biztosítása.
2. A kulturálĺs tuľizmus fejlesztése.
3' Az önkéntes munka bövítése és fejlesztése

A két budapesti helyszínen, aNádoľ utcai és az Óhegy utcai telephelyeken a lengyel közösséget
legnagyobb mértékben magyaľ - lengyel családok alkotják.

Az Intézmény te lephely ek :

o Sztigliget - ahol a lengyel Deľenk ľomfalunak öľökségét tedeszteni.
o Budapest_Kőbánya, ohegy utca l1. - ahol a történelmi Lengyel Ház és a mellette lévő

LengyelTemplom teret ad a keľesztény és a lengyel nemzeti kultuľa ápolásának, illetve
a lengyel közösség eľősítésének.

. Budapest - Nádoľ utca 34. - ahol a lengyel tö,ľténelem és kultúra ápolása zajlik.

1. Szłiglĺget telephely 20t9. évi pľográmok
Egész évben folyamatosan gondozüa a Deľenki kápolnát, a temető ktirnyezetét, ellenőrizte

és kaľbantaľtotta a Szögligeti Lengyel Mrlzeumot.
2019. évben és szeľvezett a dęrenki búcsrit, amely vallási, kulturális és tuľisztikai szempontból
az orszźlgos Lengyel Önkoľmányzat és a Lengyel Kultuľális Központ egyik legjelentősebb
ľendezvénye. A Sztĺgligeti telephely biztosítja az oľvosi és tilzvédelmi ellátást, továbbá
megszeľvezi az idősebb, lengyel szźlrmazás,Íl résztvevők utaztatásáŃ, akik Budapestľől vagy a
kiiľnyékľől éľkeznek. 2019 évben oLÖ folytatta a Deľenk jogi helyzete ľendezését.
Folyamatos kapcsolattarlÁs a Deľenkľől elszármazott embeľekkel (7 településen, Lengyel

Nemzeti onkoľm ányzatokkal).

Évi munkák és progľámok :

r Januáľ: Szögliget-Derenk tźĄház köľnyezetének ľenđezése.

Febľuáľ: Bemutatóhely (iskola) épiilet, kápolna eľeszcsatornájánaktisztítasa a késő
vI. ősszellehullottfalevelektől.

Máľcĺus: Deľenki temető kápolna köľnyékének takaľítása a téli viharok után, ill. a
takaľítás megszeľvezése. Március 23. aMagyar_Lengyel Baľátság Napja, Borsod Abaúj
Zemplén megyébtil tiĺrténći utazás szervezésében részvétel.

Ápľilis: Megemlékezés: Április 13' Katyni biintény áůdozatafuól, a deľenki kápolnánál
emlék_ koszoru elhelyezése. Szögliget telepillés hatźlrźfuan a Kápolnatető diĺlőben
található kápolna környezetének ľendbętétele ill. a munkálatok megszeľvęzése.

Május: Szögliget_Deľenk tájház rendezése. Lengyelországi temetőkben Deľenken
előfoľduló családi nevek utáni kutatás.

Június: Megyénkből Szent László napľa a Magyarországon élő lengyelek napjára
(Budapestľe) töľténő utazás szeľvezésében ľészvétel.

a

a

a

a
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a Július: Derenki búcsrival kapcsolatos szeľvezésekben ľészvétel. Lengyel szátmazástl
fiatal művészek felkutatĺísában közľemiĺködés, fellépőként meghívása a búcsúra.
Kápolna és temető takarítása,kaszáiźsa egész évben, igény szeľint folyamatos.

Augusztus: Túľa vezetés. Szögliget Szalamandra-hźn, Dersnk_romfalu, Szlovźłkiźlban,
Kiiľfvélyes, Jablonca köziĺtti túľa ťrtvonalakon. A túľa soľán cél a jelenlévőknek a
turista utakról bemutatni, Deľenk múltját és jelenét.
Az iskola épületében tető jávítlás.

a Szeptembeľ: Szögligeti telephelyen, Lengyel Mrizeumban bemutató anyagok
ľendezése.

októbeľ:A hajdanĺ derenkiek ill. leszáľmazottaik Białka Tatrzańska búcsúľa töľténő
utazás szervezésében ľészvétel. Bemutatóhely eľesz csatoľnáinak tisztítása a lehullott
falevelektől' Míndęnszentek előtt a temető takarítása.

Novembeľ: Mise szeľvezése a mai Szlovrákia terĹiletén található Silická Jablonica ľómai
katolikus templomában deľenkiek ľészvételivel. Megemlékezés, Derenk ľomfalu
temetőj ében nyugvókľól'

a

a

a

o Decembeľ: Derenki elszármazottak ktizös kaľácsonyi tinnepének szeľvezése és
részvétel.

z. lhegy u. telephely 2ltg.évi progľamok

Az elóző éveknek megfelelően a20I9 évben azLI(K otregy u. telephelyének
Íőtevékenysége a lengyel kultúľa teľjesztése Magyaľországon és a lengyel-mawar
kapcsolatok ápolása, azittélő lengyel közösség integrációja.Eztacélt szolgálja a legfontosabb
történelmi évfoľdulókról való megemlékezése,azösszes nemzedék, a lengyel-magyaÍ családok
és a társadalmi csopoľtok képviselőinek bevonása a pľogramokba, karitatív segítség nyújtása a
rászoruló idősek és betegek tészére, a gyógytorna a lengyel szźrmazź.stl szépkorúak részére.
A fudományos jellegti, ismeľetterjeszto taláikozások, a szenior klub foglalkozások, az egész
életen äŃ tartő tanulás folyamatáh oz trirtoző tanulmányutak szervezése.

2019. évi progľámok:

Január 20. Kulturális műsoľ a Polonia gyeľekek előadásában a nagymamáknak ľészére.
Kaľácsonyi_ újévi konceľt a Lengyel Házban.

ľ'ebruáľ 03. Vaľga Endľe könyveinek bemutatiása,,Magyarok ľészvétele a lengyel légiókban
1 9 1 4- l 9 1 8", szetzói talźikozó.

17. Katowice váĺos és ľégió bemutatásao Paweł Steller gľafikus és festőmtĺvész
kiállítása. Zęnęi horizontok - konceľt és ľegionális finomságok kóstolása.

Máľcĺus 03. Kiátkozott Katonák Napja alkalmából D. Walusiak ,,Guľgacz _ a kiátkozattak
káplánja'' c. film bemutatása a Kultcafé Pľemier moziban.

l0. Kiss Gy. Csaba,,Vísegľádi kézikönyv'o c. kiinyv bemutatása.

Április 08. KaĘni és Smoĺenskí tľagédiáľól való megemlékezése.

19



Május 03. Lengyel Alkotmány Ünnepe.
12.,,Az én Grechutám'' Milan Fialo kiállítás megnyitása .

Jiľi Neduha vokalista koncertje.
26. ,,Harťa'' kórus Imielinból koncertje Anyák Napja alkalmából

Június 0t. Gyeľek Nap - kulturális pľogfam a legkisebbeknek

Julĺus 01. Lublini Unió 450 Jubileumi tinnepségben való ľészvótel.
Deľenki búcsú. Részvétel az ünnepségen és szeľvezési feladatokban való segítése.

Augusztus 04. A Vaľsói Felkelés 75. évfordulója alkalmából fotókiállítás. Vaľsói Wacław
Felczak Lengyel _ Magyaľ EgyĹittmtĺködési Intézet tĺímogatásából I ľész.

Szeptember 28. A Vaľsói Felkelésľól pľogram II ľész - kiállítas alapjŕln készült katalógus
bemutatása.

okttĎber 14. Színdarab bemutatója,,Fiam, Maximilian'' Nemzeti SzinhŁban, ľendező:
Kwaśny Marcin.

22. Emlékezés 1956 Foľľadalomról, koszorúzás a 3Dl.paľcellán.

Novembeľ 1 0. Lengyel Ftiggetlensége visszaszeľzésének 101. évfoľđulója alkalmából
ľendezett Piotľ Jantos fotókiállítása,,Nők a friggetlenség felé vezetó úton''.

I)ecember 01. Antoni Góľnik, Piotľ Moskal és Sieľgiej Szemiet lengyel festők kiállíüása.
19. Lengyel származású idősek kaľácsonyi összejövetele'

,oKaľácsonyi töľténet'' c. szindaľab a Polonia amatőľ sziĺlházi táľsulat
előadásában.

3. Nádor utcai telephely

A két budapesti helyszínen, a Nádor utcai és az ohegy utcai telephelyeken Idősek
Klubja mtiködik, amelyek munkáját a Lengyel Kiĺzmiĺvelődési Központ támoga$a. A klub
kultuľális eseményeknek, érdekes embeľekkel való üalálkozóknak, lengyel miĺvészekkel
folytatott foglalkozĺásoknak, kulináľis tapasztalok megosztásának ad teľet.
A Nádoľ utcai és az ohegy utcai telepheĺyeken lengyel civil szeľvezetek hétvégi óvodát
vezetnek a magyaľoľszági lengyel családok gyeľmekeinek. Az ő tevékenységüket is támogatja
a Lengyel Közmtĺvęlődési Központ . A szewezetjövőbeli céljai között szeľepel az,hogy bővítse
az oktatási és integľációs pľogľamokat a lengyel nemzetiségtĺ családok körében.

Éví pľogľamok:
Minden hónapban a rekľeácjós szenioľ toľna (4 alkalommal ) és zęnés foglalkozás kis
gyeľekeknek (2 alkalommal)
Január:

o Mitrovits Miklós: Magyaľok és lengyelek a 19. széuadban könyvbemutató -
Magyaľors zági Bem József Lengyel EgyesĹilettel kö,ziisen

ľ'ebľuár:
o A ,,Magyarországi Nemzetiségek Színháni Táľsulatának a Nyitott ház (ľészletek)''

eĺőadás - Magyaľoľszági Bem József Lengyel Egyesiilettęl köziisen
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Junius:
o

Julius :

a

a

o

o ovis farsang _ Magyaľországi Bem József Lengyel Egyestilettel közösen
o,,Torkos csĹitłiľtök'' rendezvény

Máľcĺus:
, . Nőnap - Magyarországi Bem József Lengyel Egyesülettel ktjzösen
Apľilis:

o Buszos kirándulás az Isaszegi Napokľa _ Csatabemutatóľa - Magyaľországi Bem
Józseť Lengyel EgyesĹilettel közösen.

,,Dukay B aľna fotó(t)páľlat *len gyel mozaika'' kiállítás

'WiFi beszorelés
pakolás, rendľakás, ľendszeľezés
őszi pľogľamok tervezése

Augusztus:
o pakoláso ľendrakás, ľendszeľezés
r őszi pľogľamok teľvezése
o rendszerespľogľamok újľaindítłásának előkészítésę
o iroda fejlesztése

Szeptember:
o Részvétel a bécsi csata 336 évfoľdulója alkalmából tartott iinnepségsoľozaton
o Részvétel a Vámosmikolán tartott megemlékezésen
r óvodďiľodafejlesztése

Október:
o Mikulás pľogram előkészítése, fellépő megľendelése
o balesetvédelmi bejrĺľás leegyeztetése, megcsinálása
r óvodai elsősegély doboz létľehozása

Decembeľ:
o Mikulási progľam gyeľekeknek

Összegzés:
A Lengyel Közm{ĺvelődési Kiizpont évről évre egyre gazdagabb pľogľamot tud felmutatni,
aminek köszönhetően egyľe szélesebb körben tudja megszőlÍtani a különbtiző koľosztályok
képviselőit, és egyre nagyobb befolyással bír a magyaľországi lengyelség életében.

Teľveinek megvalósításában továbbľa is nagy szereppel bÍr az állami támogatás, aminek
köszönhetőęn a pľogramjaink megvalósíthatók és az intézmény fenntaľtható. A pä|yźnati
lehetőségek számontartása továbbľa is nagyon jelentős, hiszen ezeknek kösziinhető a
Közmtĺvelődési Központ színes és változatos feladatainak ziikkenőmentes ellátása. Teľvei közt
szerepel az euľópai lengyel közłisségekkel való szoľosabb egyiittműködés. A Lengyel
Ktizmiĺvelődési Központ még ťlatal, folyamatosan fejlődő iĺltézmény, amely a kiizösség igényei
szeľint alakul és nö'vekszik.

Budapest, 2u0. május 25'

Molnáľné Sagun Zdzisława M.
LKK igazgató
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VI. fejezet
Lengyel Kutatóĺntézet és Múzeum 2019. évÍ költségvetésĺ beszámolója

31. $ Az Önkormányzat Kőzgyijlése a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum költségvetésĺ szerv
2019, évi ktiltségvętése teljesítésének
a) bevételi foösszegét 36,491.727 forĺntban
b) kiadási főösszegét 36,434.31Ż forĺntban
állapítja meg.
32. $ A költségvetési szęľv 2019. évi költségvetése bevételei teljesítésének fonásonkénti
kimutatását a06lłl - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként melléklethrtalmazza.
33. $ A költségvetési szeľv 20t9. évi miĺkiĺdési és felhalmozásí kiadási előiľányzatainak
teljesítését ahatźlrozat a l2lł _ Méľleg melléklete tartalmazza az a|äbbiak szeľint:
A kĺadási költségvetési főösszeg alábbiakat tartalmazza:
Személyi juttatĺások 17.933.325,-
Szociális hozzájärulźlsi adó 2.208.000'-
Dologi kiadások 10.850.243'-
Beruházás 5.442.744,-
Összesen: 36.434.312,-

Az LKM 2019. évben 3 fió dolgozóval (1 fó igazgatő' 2 fő munkaviszonyos foglalkoztatott) és
3 fő állandó megbízottal (köztük 1 fő kutatóval és 1 Íő takaľítóval) látta el feladatait' A nem
ľendszeľęs feladatok ellátásáľa fenti személyeken kíviil egyedi megbízási szeľződésekkel keľiiĺt
soľ. A szeruéIyi juttatások soľ fenti személyek béľéből és megbízási díjából áll.
A szociális hozzójárulási adóról szóló 2018. évi Lil. tt)rvérly alapján munkáltatót és a kiÍizetőt
szociális hozzźtjźtrulálsi adó fizetési kötelezęttség teľheli, 2019.januáľ 01-tĆ'l20l9. június 30-ig
azadő méľtéke 19,5vo,2019. július 01_től azadő mértéke 17,5oÁ,amely a személyijuttatások
után a jogszabźiyoknak megfelelően, az éwényesíthető kedvezmények figyelembe vételével
számfejtéskoľ megállapításra, és a NAV által előíľt időpontĺg megÍizetésľe kęľiilt 20l9. évben.

A dologi kiadások elóirźnyzaton szeľeplő összeg az alźlbbi tételekből épiil fel:
_ készletbeszęrzés (szakmaĺ anyagok, papíľ, papír_ és íľószer, nyomtatópatľono boľíték,
ti sztítószeľęk, és tisztaság i szereko kźx é, tea, v íz),
_ kommunikációs szolgĺłltatások (infoľmatikai szolgáltatáso vonalas telefon,
- tartalmazzák aközuzemí díjakat.Ez a gáz- villany- víz_ és csatomadíjak költsége'
- béľleti és lízingdíjak (deľenki tájházterembéľlés)
_ karbantartás
_ szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ľendezvényekhez tolmács, kiállítások
nyomtatási költségei, számlěltkiállító megbízottak költsége, ktitelező éves oľvosi vizsgźůat)
_ egyéb szolgáltatás (postaktiltségek, ľiasztó távfelügyelet szolgáltatás, szállítási szolgáltatás
ľendezvények alkalmával, ablak tisztítás),
- kikiildetések,
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (a Hivatal ľészére átcsoportosított, a
Munkamegosztási megállapodásban foglalt gazdálkodási feladatok ellátásának
ellentételezésééľt ťrzetett 6o/o-os méľtéktĺ hozzźljźlrulláls; mtĺkłidési célú előzetesen felszámított
Áľa;,
Beruházás _ klímabeľęndezések megvásárlása, m{ĺszaki-elektronikai eszköziik vételę'

34. $ A Közgytílés a költségvetési szeľv létszátmźtt 3 főben állapítja męg, az eľľől szóló
kimutatast a 09 l A. melléklet taftalmazza.
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35. $ A költségvetési szerv Maľadvłány kimutatását a 07lA. melléklete állapí$a meg. A
költségvetési szervo Eľedménykimutatását l3lA1. melléklet, méľlegét a I2lA. melléklet
taľtalmazza.

Szakmai beszámoló
a Lengyel Kutatóĺntézet és Múzeum

2019. évĺ tevékenységéľől

Az LKM 2019. évben 3 fő dolgozĺĎval (1 főigazgatól' 2 fő munkaviszonyos foglalkoztatott)
és 3 fő állandó megbízottal (kiiztĺik 1 fő kuÚatóval) látta el feladataĺt. 2019 intézményĺĺnk
tiirténetének újabb színes, pľogramokban gazdag éve volt.

2019. decembeľ
Decembęľben a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum munkatársai ľésztvettek a lengyel újságíľók
magyaľoľszági ltńogatásán, a ,,60 millióan vagyunk'' pľojekt keretében. Az esemény fo
szeľvezője a Wspólnota Polska Egyestilet volt. Az újságírók felkeľestek néhány lengyel
szeľvezetet és intézményt, vidékľe is ellátogattak, olyan helyekľe, melyelc töľténelmĺleg
kapcsolódnak a lengyelekhez. Hosszabb idöt ti'lti'ttek intézményĺlnkben, megismeľkedtek
gyíĺjteménytinkkel és annak hátteľével. Az LKM igazgatőja interjút adott a Lengyel Rádió l
Pľogľamjának. Bemutatta a Magyaľoľszágon élő lengyelek mai helyzetét, valamint amagyar
lengyel kapcsolatok történelmi hátterét.
Az LKM oktaĺĺsi és pľomóciós célokból elindította az LKM Collection c. soľozatát. A sorozat
több elemből áll' melyeket fokozatosan helyezĺink forgalomba. Elsőként a magyaľországi
lengyel képzőmtivészeket népszeľiĺsíto, aképzbmúvészek egy művével díszített pólóing késziilt
eĺ. A soľozat első daľabján Serediuk Péteľ ,,November'o című alkotása látható. A pólók ĺimitrált
darabszámban (150 db) készültek. Kinyomtattunk olyan matľicákat is, melyeken gyakoľi és
népszeríĺ nyelvi fordulatok szeľepelnek magyaľ és lengyel nyelven (fonetikus átiratban is.)
Áilandó kiállításunkúj elemekkel bővĺilt.Akiállításon elhelyezttik azalengyel nemzeti zászlót,
melyet Mateusz Morawiecki miniszteľelnöktől kapta intézményiink.
Intemetes honlapunkon letölthetővé tettiink egy újabb kiállíuĺsi katalógust: a,,Lengyel Nobel_
díjasok'' c. kiállítĺáshoz megielentetett könyvkiadványt.
Folytattuk ,oA naptár |apjai" címiĺ sorozatunkat, mely a lengyel és magyaľ tiiľténelem
legfontosabb eseményeit mutatja be.

20t9. novembeľ
Novembeľ legfontosabb eseménye az LKM viľtuális könyvtáľának elindítása volt. Azĺntézet
honlapjáľa folyamatosan kerĺilnek fel az LKM által készített kiadványok, melyeket a
legnépszeľiĺbb foľmátumokban lehet lettilteni számítógépľe, táblagépre, mobiltelefonľa vagy ę-
könyv olvasóľa.
Az oktatás miĺködésiinknek kiemelten fontos része. Munkatáľsainkat gyakľan hívják magyaľ
iskolákba ľendhagyó töľténelemórźfttartani. Novembetbęn az állandó kiállítási teľében került
soľ egy ilyen óráľa, ahol Virágh ĺőzsef igazgatóhelyettes taľtott egyszeffę két nyelven, magyaľul
és lengyeltil kijzłis töľténelmünkről óľát egy lengyel és egy magyat iskola diákjainak.
Az LKM igazgatőja részt vętt a Kęleti Lengyel Médiák VI Kongľesszusán, ahol a Polonia
Węgieľska TV Youtube csatoľnát képviselte, melyet a kongresszus szeľvezóje, a Keleti
Lengyeleket Segítő Alapítvrány trámogat. A kongľesszuson bemutattuk a részťvevőknek
kiadványainkat. A Magyarországon élő lengyelek életéľől és munkásságáľól Piotr Pietka
Wojciech Jankowski újságíľónak beszélt, a ripoľt az egész Lengyeloľszága sugźlľzó Radio
Wnet-ben hangzott el.
Részt vettiink a budapesti Lengyel Nagykövetség által ľendezett Függetlenség Napi találkozón.
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Inteľnętes honlapunkon hozzäférlletővé tettiik a magyar-lengyel töľténelmi kapcsolatokat
bemutató,'A naptźr lapjai'' sorozatunkat.

2019. októbeľ

októbeľben a Lengyel Kutatóintézet és Mlizeum által szeľvezett események közt a legfontosabb
a ,,Csináljunk forľadalmat'o soľozat következő felvonása volt. Ez alkalommal is, mint minden
évben a legfontosabb eseményekľől beszélgettĹĺnk. Az idén ismét kĺséé változtattunk a foľmán
és a magánszemélyek ľészvételéľől a töľténelemben beszélgettiĺnk. A Lengyel Házban a
levéltáľi munka újľaéľtelmezésétól és a tiiľténelmi adatgytĺjtésről szóló beszélgetésben részt
vettek Maľzena KruĘ a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete Levéltáľa igazgatôja, Anna
Lebensztejn, a vaľsói Nemzeti Digitális Levéltár munkatársa, valamint krakkói Pedagógiai
Egyetem kutatói.
Az LKM munkatáľsai részt vettek a Lengyel Televízió Katowicei Részlege által foľgatott, a
lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete által finanszíľozott dokumentumfilm foľgatásának
előkészítésében és a forgatásán. A dokumentumÍilm _ címe ,,Ecce homo'' íd. Antall Józseť és
Henryk Sławik alaĘát és baľátságát mutatja be.
Székhelytinkön megnyitottuk a III Sobięski János kĺrály alakjźłtés életét bemutató kiállítást.
Intézetünk naptáľában a következő fontos dátum október 4_e volt - ekkoľ avattuk fel a háľom
magyaroľszágiintézmény udvaľán, Budapesten, az Állomás u. 10. szám alatt a II. világháboru
alatt Magyarctszägta menekült lengyeleknek szentelt emlékfalat. A fal áilításźlt. az oľszágos
Lengyel önkoľmányzat, aLengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola és a Lengyel Kutatóintézet
és Mlizeum Íinanszíľozta. Intézettink csapata készítette el a szakmai és a gľafikai teľvezetet,
feliigyelte a kivitelezést és szervezte meg az avatási tinnepséget. Az avatáson a többiek között
ľészt Lengyelország budapesti nagykö'vete, a lengyel kulturális miniszteľhelyettes, a Nemzeti
Emlékezet Intézete Levéltíľa és a Lengyelország Töľténete Múzeum igazgatóhe|yettesi
Vaľsóból, a magyaľoľszägilengyel intézmények és szeľvezetek képviselői. Az LKM igazgatőja
az emlékfal állításának szĹikségességét tiibb lengyel mediumban is bemutatta, többek köziĺtt a
TVP, TVP Polonia a Polskiej Agencji Pľasowej híľadásaiban.
Visszhangľa talält a sajtóban az oľszágos Lengyel onkoľmányzat székhelyén taľtott
sajtótájékoztatő,melyen Soltész Miklós államtitkáľ taľtott tajékoztatót az állam által biztosított
nemzetiségi támogatásokról. Az esemény taľsszervezője az LKM volt.
Több hónapos egyeztetés követően a Lengyel Kutatóintézęt és Múzeum szeľződés kötött a
Nemzeti Emlékezés Intézete Levéltáréĺval, melynek folyamán a intézetünk lętétbe kapott
használatta egy pľofesszionális szkenneľt, melyet októbeľben az IPN munkatfusai iľodánkban
telepítettek és betizemeltek. Nagyméľtékben segíti ez a beľendezés a gyiijteményünk
digitalizálását.
,,Az öľö'mtől a fuźmŕlig: az 19l8_1920_as évek mawffi és lengyel éľtelmezése'' címmel
megielent a székhelyiinkiin június 7-én ľendezett konferencia anya9a' kiĺltin magyaľ és kĹiliin
lengyel nyelvtĺ kötetekben.

2020. szeptembeľ
Munkatársunk Anna Szczesnowicz tészt vett a Lengyeloľszźęban megtaľtott ,,A Polonia
Médiák II. Világtalálkozőjźn;' A kiilhonban műki'dö lengyel médiákban dolgozók szátmára a
találkozĺit a Stttwaľzyszenie Wspólnota Polska szery eďe.
A Lengyel Kutatóintózet és Mrizeumun aktívan ľészt vett a nemzetisé,gi választások előtti
infoľmációs-tájékoztató kampányban. A honlapokon a välasztásokon való ľészvételľe buzdrtő
képek és filĺnek voltak láthatóak.
2019. szeptembeľében iinnepelttĺk Konľad Sutaľski, a Lengyel Kutatóintézet és Mrizeum
alapítójának és volt igazgatőjětnak 85. sziiletésnapjźlt. Az LKM a magyaľ PEN klubbal együtt
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részt vett az iinnepség szeľvezésében, melyre a budapesti PetőÍi lľodalmi Mlizeumban keľtilt
soľ

Az LKM kiállítási teľmében ľendezttikmeg Dankó Zo|tánkiállítását ,,Zolikamesél'' címmel. A
megnyitón vendégtil láttuk a X. KeľĹilet polgármester_helyettesét.
Az LKM ktildöttsége részt vett a Ktilhoni Lengyel Mrizeumok, Levéltáľak és Kiinyvtáľak
Állandó Konfeľenciája 4t illésszakán . Ez a szewezet egyesíti több kontinens legjelentősebb
ilyen jellegti intézményeit' A konfeľenciának az idén a lublini Katolikus Egyetem volt a
helyszíne, pő témája pedig a kiilhoni lengyel kultuľális intézmények finanszíľozási lehetőségei
a lengyel költségvetésből.
Intézményĺink igazgatója és igazgatóhelyettese ľészt vettek a konfeľencia befejeződését
követően kezdődő Lengyel Töľténészek xX. Konfeľenciáján, amely a lengyel töľténészek
legnagyobb tudomĺínyos j ell egű összej tivete le.
A lengyel Kutatóintézet és Mrlzeumot meglátogatta a lengyel Kulturális és Öľökségvédelmi
Minisztérium delegációja, a külhoni lengyel kulturális intézményekéľt és a hadisírokéľt felelős
osztríly vezetőjével az élén.
Befejeződtek az LKM mögött fękvő udvarľész rendezési munkái, mely alatt az elvadult bokrok
és gyep eltívolításra keriilt, bazaltzúza|ékkal betakaĺtálk a talajt, felállításľa keľiilt egy 3x4 m_
ęs kis színpad, egyedi gyártástl keľti bútoľok (asztalok és padok). A színpad młigötti kerítés és
a fal egy ľésze is új vakolatot és festést kapott'

2019. augusztus
A Lengyel Kutatóintézet és Múzeum a honlapja és egyéb kiizösségi oldala ľévén ľészt vett a
lengyel nyeĺvet népszeľíísítő kampányban, és tájékoztatott a lengyel fonásokból támogatott
projektek pátlyéłzati lehetőségeiľől. Bemutattuk a Lengyel Rádió által készített és a kĺilÍöldi
lengyel intézeteknek ingyenesen ľendelkezésľe bocsátott uA II. Ktĺztáľsaság jelentős
személyiségei'' címiĺ rádiós mtísoľciklust. Az LKM pľofilt hozott lé1ľe az Instagľam ktizösségi
oldalon, hogy még ttibb embeľhez tudjuk eljutüatni taľtalmainkat. Az Instagľam elsősoľban a
fotókat kereső felhasználóknak szól.
Intézményiinkben kéthetes iisztiindíjon láttunk vendégiil ket lengyel levéltáľost - Izabela Gass
a Lengyel Tudományos Akadémia Levélüíľa, Joanna Kapitan pedig a lublini Katolikus Egyetem
munkatáľsa. Feladatuk a múzęum szamizdat-gyiĺjteményének rendezése és leíľása volt. Ebből
az alkalomból - az LKM fennállása soľán elsö alkalommal - beszeľzésľę keľĹiltek
professzionális levéltáľi tárolóanyagok _ savmentes papíľból késztilt mappák és dobozok.
Az LKM - munkatársai önkéntes munkájával _támogaÍta amawď Bátoľ Táboľ alapítlłányt a
lengyel fellel való kapcsolattartásban.
Gyaľapítottuk kiĺnyvgyűjteményĺinket, többek kiizött a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézetétől
évente ttĺbb ízben adomĺĺnyozott tö'ľténelmi kiadványokkal.
Az LKM munkájáľól és azitt folyó tudományos munkáľól több ízben beszámoltunk a Polonia
Wegierska oldalain.
Az LKM ľnunkatáľsai - mint minden évben _ részt vettek a hagyományos Derenki Búcsún.
Évente dokumentáljuk ezt, a magyaľországi lengyelek számźra kiemelkedő jelenttiségiĺ
ľendezvényt,igy azidén késziiltľövid filmet is közzétettiikaziĺltézményĹink PoloniaWegieľska
Tv nevií Youtube okdalán.
1919 jrilius a őta az LKM levéltári anyagaĺ folyamatosan feltöltésre keľiĺlnek a lengyel Áilamt
Levéltáľak Foigazgatősźĺgaáltal tizemeltetett szukajwarchiwach.gov.pl honlapľa, ahol a lengyel
levéltáľak gyűjteményei találhatók keľeshető formában.

A Lengyel Kutatóintézet és Mrizeum delegációja a szervezók meghívásának eleget téve ľészt
vett Taľnówban a Bem József tĺłboľnok hamvainak hazaszällítźlsának 90' évęs évfoľdulóján
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szervezett Ĺinnepségen.
A nyáľi sziinidĺíben a gyűjtemény digitalizálásának munkáit gyorsítottuk fel.
Az LKM munkatĺíľsai részt vettek a hagyományos Lengyelség Napján. Eú' az iinnepséget is
filmfelvétellel dokumentáltuk, és az ebből az anyagból készítętt ľtivid filmet közzétettük a
Polonia !ľegieľskaTv Youtube csatoľnánkon.
Június elején kiállítást rendeztünk 

'oA 
június  -ig vezeto út'' címmel az első legyelországi

(részben) szabad választások 30. évfordulója alkalmából. A kiállításon az intézet
gyüjteményében meglévő szamizdat kiadványok szeľepeltek.
Intézményiinkben ,,Öľömtől a dľámáig, Az l918 _ 1920 évek lengyel és magyar éľtelmezése''
címmel nemzetközi tudományos konferenciát ľendęztĺĺnk, melyen Lengyeloľszágból,
Lengyelországből'és oľoszoľszágből éľkeztek előadók. A WACŁAW FELCZAK LENGYEL_
MAGYAR EGYÜTTMurÖoÉs INTÉZETE által finanszírozottkonfeľencia eľedményeként
az előadásokat könyv formájában is megjelentettiik.

2019. mrĹjus
Lublinban, a Maľia Cuľie_Skłodowska Egyetemen ľendezték meg a Visegľádi Iskola elnevezésiĺ
konfeľenciát, melynek tiszteletbeli védnłĺke az LKM volt.
Intézetünk székhelyén megnyitottuk a ,,..segítstink a magyaľoknak a bajban. Lengyelek a
magyar fonadalomban 1948_1849'' címil kiállítást. A kiállításhoz érdekes katalógust is kiadtak.
Az LKM ľészt vett a kiállítás elkészítésében.
A ,,Szent László - töľténetek, legendák, helyszíneko' címiĺ kiállítást _ a helyi lengyel
önkoľmányzat kéréséľe - bemutattuk Békéscsabán. A kiállítás megnyitóján ľészt vett az LKM
vezetősége, akik előadást taľtottak a témáľól az összegyűlt vendégeknek.
Az LKM segített azarczágos Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolĺínak népszeľiísĺteni és terjeszteni
abefuatkozási felhívását. Azintézďkiizösségi oldalain elhelyezttik a felhívást.
Intézetĺinkben láttuk vendégtĺl Agnieszka Hess pľofesszor asszonyt, a kľakkói Jagelló Egyetem
újságíľó szakának vezetójet. Az intézetiink vęzetőivel ĺefolyüatott megbeszéIésen
meghataľoztuk a lehetséges együttmtĺködés formáit, közös projektek lehetőségét. A professzoľ
asszony megtekintette az állandó kiállítĺísunkat is.

20t9. ápľĺlis
Az ,,Örö'mtől a dľámäig. Az 1918 _ 1920 évek lengyel és magyaľ értelmęzésę'' címiĺ
pályánaÍurkatpozitívan bírźita el a Wacław Felczak Lengyel-magyat Egyiittmiĺködés Intézete,
így a pĄekÍet ą Felczak Intézęt ťlnanszítozza.
Az LKM ktildöttsége a lengyel tisztek meggyilkolásának évfoľdulóján megkoszoruzta a
Budapest II. Kerĺiletében található Katinyi emlékmúvet. A Polonia Węgieľska TV Youtube
csatornán Íilmbeszámoló látható az eseményľől.
Lengyel ECL nyelwizsga zajlott le az LKM székhelyén a lengyel iskola szervęzésében.
Megkezdődött az oľömtől a dľámáig. Az l9l8 - t920 évek lengyel és magyaľ éľtelmezése''
című konfeľenciáľa az előadók toboľzása. Lengyel és magyaľ biilcsészettudományokľa ktildttik
el a konfeľencia meghívóját és a részvételi szabźiyzatot.
A Polonia Węgieľska TV Youtube csatoľnán megielent a Sükösdön élő Uľszula Nowak
tiiľténetét bemutató kisdokumentumÍilm. AQ vele késziilt teljes interjú a Magyaroľszági
Lengyelek Audiovizuális Gyiĺj teményébe keľiilt.

2a19. máľcĺus
Az LKM kiemelt vendége volt a Kielceben megľendezett Lengyel_magyar Barátság Napjainak.
A kielcei Várdombon áilő Hazafias és Allampolgári Gondolat Hźnźtban pľemieľ előttí
bemutatón pľezentáltuk a,Nők a magyar-lengyel ttiľténelembenoo címtĺ kiállításunkat.
A Lengyel Kutatóintézet és Mrizeum székhelyén megnyitottuk a o,Nők a magyaľłengyel
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töľténelemben'' címlĺ kiállíĺíst, melyet intézetünk készített és finanszíľozott. A megnyitó
tinnepségen ľészt vettek lengyelorszägi vendégek is: a Lengyel Tudományos Akadémia
Levékáľa, a varsói Rappeľswili Táľsaság és a Régészeti Múzeum küldöttségei, valamint a
kiállítás poľtréinak alkotója, Paulina Kopestynska. A kiállításhoz taľtalmas, színes katalógust is
kiadtunk. A megnyitóróĺ készĺilt filmbeszámoló megtekinthető a Polonia Węgierska TV
Youtube csatoľnán.
Az első Magyar-lengyel Baľátság Napjára késziilt zászlőt, melyet Kolláľ János adományozott
múzeumunknak, kiemelt helyen, a bejáľat mellett elhelyeztiik intézménytlnk épületében.
Az LKM ígazgatóhelyettese ľészt vett Varga Endľe ktinyvének bemutatóján a zalaegerszegi
megyei kłinyvtáľban, melyen az LKM kiadványát, a ,oMagyarok a lengyel légiókban'' mutatták
bę az éľdeklődőknek. Ugyanezt a kiadványt bęmutatĺák később a budapesti Lengyel Házban, a
Lengyel Intézetben, a Hadttiľténeti Intézetben és más helyszíneken is.
Az LKM helyt adott és ľészt vett Káľpáti Futáľverseny sajtóbemutatójának szeľvezésébęn. A
Lengyeloľszágon, Szlováliában és Magyarorczágan rendezett ifiusági keľékpáľos versenyt a
Felczak Intézet finanszít ozza.
A lengyelországimawar filológusok ,,Magyazyn'o elnevezésű weboldalán ľecenzió jelent meg
a ,,Magyaľ-lengyel mozaiľ' című könyvľől, melyet 2018_ban jelentetett meg a Lengyel
Kutatóintézet és Múzeum. A könyvből a fľancia Nemzeti Könyvtĺáľ is kéľt példányt.

20t9. februáľ
A Bem Egyesitlet ktĺnyvtárából jelentős kiinyvgyiĺjteményt kapott intézĺrényĹink, melyek az
LKM lengyel nyeĺvű kiinyvgyiijteményét gyaľapítotüák.
A Magyaľországi Lengyelek Audiovizuális Levéltáľa újabb fęlvételekkel gyaľapodott. Inteľjút
készítettiink többek közt Bíľóné Hasznos Hannával, a Bem Egyesiilet egykoľi titkáľával és
Pľiszler Asiaval, az ismeľt polonia aktivistával.
Bíľóné Hasznos Hanna ferje' Bíľó Mátyás hagyatékából adomrányozott számos ľęndkívĺil
éľtékęs dokumentumot és tiłľgyat múzeumunk gyťijteményébe.
Az MTVA _ élve az LKM vendégszeľetetével és a kiállításĺ teľmeĺt felhasmálva _ éló adásban
jelentkezett be székhely{tnkľől a lengyelekľől szóló műsoľfolyamában. Viľágh József élő
adrásban mutatta bę az intézmény tevékenységét.
Vaľsóban, a Dél-Prága keľĺileti könyvtárban könyvbemutatón mutattĺík be az LKM kiadványát,
a ,,Magyar-lengyel mozaikoť'. Az esten a kötet tálrsszerzoi - Hanna Kľajewska professzor, a
Lengyel Tudományos Akadémia Kłinyvtáľa igazgatĺja és Izabela Gass, a Raperwili Társaság
titkáľa vettek részt.

A Lengyel Kutatóintézet és Múzeum ingyenes használatľa megkapta a ,oMateusz'' nevű,
ktinyvtĺĺľpľogľam legrijabb, teljes funkciójri változatélt.Apľogľam segítségével könnyebbé válik
a könyvtáľi gyűjtemény katalogizáiźsa, a kiadványok kikeľesése. A pľogľam teljes verzíóját
annak szetzoje adományozta intézménytinknek.
Az LKM saját forľásból vásáľolt egy félprofesszionális szkennert a gyűjtemény digitalizálása
céljából. A beľendezés dokumęntumok és tárgyak rendkíviil gyoľs képi ľłigzítéséľe alkalmas.

2019. januáľ
Az ideiglenes kiállítások termében ismét megnyitottuk a látogatók előtt ,,A ff.iggetlenséghez
vezető utak. Polonia restituta'' címii kiállÍtást. A táľlatot a Wspólnota Polska Egyesĺilet
bocsátotta ľendelkezésünkre. Az LKM elvégezte a szövegek mawarÍa ťoľdítását és
kinyomtatta a tablókat'
Az LKM_mal együttmüködő Vaľga Endre töľténész, a,,Magyarok a lengyel légiókban'' címiĺ
kiitet szeľzője hosszabb inteľjút adott a zalaegetszegi ZegTv-nek, melyben az LKM
kiadványáról bęszélt.
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Az LKM honlapján ,,Tények és mítoszok az |ntézetľől'' címmel rij soľozatot indítottunk,
melyben intézményünk töténetéľől közlünk infoľmációkat.
Kiállításaínk ktilső helyszíneken, a helyi lengyel önkoľmányzatok és más szęľvezetekkel
együttműködve:
III. Sobieski Jrános kiľály - Szolnok, Derenk, Sajószentpéteľ
Szent László - Békéscsaba
,,.. segítstik a magyaľokat a bajban'' _ Ópusztaszer.

Piotľ Piętka
igazgato

VII. ľejezet
Maľadvány

36. $ (1) Az Otszágos Lengyel onkormányzat az intézmények2019. évi gazdá|kodása soľán
keletkezett, jogszabályok szeľint feliilvizsgált összesített maradványát az alělbbíak szeľint
fogadja el,
Az Országos Lengyel onkoľmányzatKözgyűlése engedélyezi a ktitelezettségvállalással nem
teľhelt költségvetési maradványaik felhasmźiásźú2üZD, évte a következő szeľvezetek szétmětta:
oľszágos Lengyel Önkormányzat I.6Ż49t6 Foľint
oľszágos Lengyel Önkormányzat Hivatala 8.032.061 Foľint
Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola 38.005.l29 Foľint
Lengyel Közmiĺvelődési Kiizpont 25l,734 Foľint
Lengyel Kutatóintézet és Mlizeum 57,4l5 Forint

VIII. Fejezet
Zárő rendęlkezések

37. $ E hatźlrozat2020.július 03. napján lép hatályba.
Hatáľidő : elfogađással egyidejiíleg
Felelős: elnök, gazdasägi vezeto, hivatalvezető

Harmadik napiłendĺ pont:

Az elniik ismeľteti a harmadik napiľendi pontot, amely a Lengyel Kutatóintézet és Mrizeum
igazgatóí tisztségének betöltéséről szól.

A részletekről Forľeiteľ Baľnao a Kultuľális, Ifiúsági és Sport Bizottság elnöke ad t"ájékoztatást.

F o ľľeiteľ Baľn a, KISB eln iik : Egy p éLly źEat érkezett a p aly ánati felh ívásľa.
Az átmeneti időszakban a koľábbi igazgató kapott megbízást a feladatok ellźltÁsaru.
Az egyetlen pályźnatot a koľábbi igazgató, Piotľ Piętka nyújtotta be. A Bizottság a beérkezett
pályázati anyagot áttekintette , apäIyázat a kiĺľásnak megfelel, azt aBizoĹtság támogatja.

KoIIdr János képviselő úr Iťa-lCIr visszajön az iilésterembe
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Elniik: A képviselők íľásban máľ jelezhették észľevételeiket a pźůyźnattal kapcsolatban,
ellenvélemény nem fogaĺmazódott meg.

Egyéb kéľdés, észľevétel nem hangzott el'

Elnök kéľi, a képviselők szavazzanakazonhatáľozati javaslahól, hogy Piotľ Piętkát megbízzäk
a Lengyel Kutatóintézet és Mťlzeum igazgatói feladataival2020.július 6-tőI2023.július 6-ig
teľjedő időszakľa.

Az országos Lengyel onkoľmányzat Kiizgyĺilése 3812020. (vII.03.) oto KGY számrĺ
hatärozata:
Az országos Lengyel onkoľmányzat Közgyiĺlése 12 igen szavazattal, ellenszavazat és
taľtózkodás nélkĺll úgy dönt, hogy 2020. július 06_tól 2023. július 06-ig a Lengyel
Kutatóintézet és Múzeum igazgatői feladataival Piotľ Piętkát bízza meg.

Az elnök - az onkoľm änyzat nevében _ gľatulál Piotľ Piętkán ak az t$ megbízatáshoz.

Negvedĺk napirendĺ nont:

Az elnök ismeľteti a negyedik napirendi pontot, amely az Iskola mitködéséhez kapcsolódik.

Nemes Dénes ügyvéd: A szeľvezeti és miĺktidési szabályzatban a helyettesítés szabályait
javítottuk, meľt az iskolaigazgató és igazgatóhelyettes egyiittes uívolléte, akadźłlyoztatása
esetén csak kijelölt pedagógus lehet a helyettes, az iskolatitkáľ nem. Az iskolatitkáľ nem
pedagógus, így nem jogosult helyettesítésľe.
Ez az egyetlen ponto amely módosítást igényelt az rij szeľvezeti és műktidési ľendben.

Elnök: Köszönetet mond Rácz Tiboľ képviselőnek a debľeceni telephely kialakításában
nyújtott kiizremťĺködésééľt.
4 új telephelyet szeľettek volna, nem sikeriilt mindenhol kialakítani. Budakeszin és
Debľecęnben lesz új telephely. Más helyszíneken máľ csak jövőre van lehetőség telephelyek
lótesítésére.

Rácz Tiboľ képviseló: Megiegyzi, hogy a miĺködési engedélyezési eljáľás még hátľa van.

Lang Anna ĺskolaĺgazgatő: 45 perc helyett 35 peľces tanóľát szeľetnének azűj tanévbęn, az
EMMI ľendelet engedi.

Tupcsia Éva hĺvatalvezető: A szervezeti és miĺködési szabátyzatban45 peľcet írtak.

Lang Anna iskolaigazgató: Igen, de a gyerekek nehęzen viselik a 45 peľces óľákat. A bolgáľ
iskolában is megoldották. Lehet 45 percnél ľövidebb és hosszabb is a tanóra.

Elnłik: A ktiznevelési támogatás iisszegét, amit az Iskola kap, mindez nem befolyásolja?

Nemes Dénes ĺigyvéd: Meghatározott személyi feltételek alapjánťtnanszitozzaamagyar állam
az iskola miĺkiidését. Ha ľövidebb tanóľát írnak elő, akkoľ éľtelemszeľ{íen nincs sztikség annyi
pedagógusra. Ez azt eredményezi, hogy az iskola ťlnanszírozása hosszú vagy középtávon
csiikkeni fog. Mérlegelni lehet, hogy 35 vagy 45 peľces legyen azőta.
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Megjegyzi ugyanakkoľ, hogy a telephelyek nagy része más közoktatási intézményben keriilt
kialakításľa, ahol a gyeľekek napkiizben eleve 45 peľces óľákon vesznek részt. Akkoľ mi
indokolja szakmailag, hogy a lengyel nyelvet és a lengyel népismeretet ľövidebb tanóľában
tanulják. Az, hogy elfiáľadnak a gyeľekek' nem indok.

Foľľeĺteľ Baľna képviselő: Észľevételezi, hogy extľa sziinet, indokolt esetben beiktatható, ha
faľadnak a gyeľekek.

Nemes Dénes ügyvéd: Az iskolában pedagógiai pľogľam alapjźnzajlik az oktatás.
A telephely szeľint illetékes koľmányhivatal a telephely mĺiködési engedélyének kiadásához
számos alapdokumentum, szakmai dokumentum ľendelkęzésre bocsátását írja elĺĺ, többek
ktizött ilyen a pedagógiai pľogľam. A működési engedélyt meghatáľozott feltételręndszeľľe adja
ki a koľmányhivatal, az abban foglaltakhoz kell taľtania magát az intézménynek, azon csak úgy
nem lehet változtatni. A pedagógus létszám is ilyen méľftĺldkő. Ha cstikkentik az őraszámot, az
óľa hosszát, akkoľ előbb_utóbb felmeľtil a kéľdés, minek oda annyi pedagógus.

BĺĹľczĺné Sowa Halĺna elnłikhelyettes: Lehęt egyéb módon is enyhíteni a gyeľekek teľhelését,
pl. extra sziinettel, átmozgatással, tornával.

Nemes Dénes ĺigyvéd: A helyettesítés rendjében töľténő módosításra szĺikség vano miszeľint
,,azigazgató és az igazgatóhelyettes egyidejiĺ akadályoztatása esetén azigazgató helyettesítése
az igazgatő által megbizott tanár feladata''. Egyebekben a csatolt szeľvezetĺ és m{ĺködésí
szabály zat ęl őíľásai me gfelelő ek.

Egyéb kéľdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök kéľi, a képviselők szavazzanak a Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola
előterjesztéshez csatolt Szervezetĺ és Miĺködési Szabáůyzałának elfogadásfuól annak
Íigyelembevételével, miszeľint az intézményen beltĺli helyettesítés rendje vonatkozásilban, az
igazgatőésazigazgatóhelyettes egyidej{ĺ akadźiyoztatása esetén azigazgatő helyettesítése az
igazgató á ltal m e gbí zott tanár felad ata.

Az oľszágos Lengyel onkoľmányzat Kiĺzgyiĺlóse 39t2020.(Vil.03.) oLÖ KGY számú
hatirozata:
Az orszéĺgos Lengyel Önkormrányzat Közgyűlése 12 igen szavazattal, ellenszavazat és
taľtózkodás nélkül a Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola előteľjesztéshez csatolt
Szeľvezeti és Működési Szabéilyzatéĺt jóváhagyja azzal, hogy az intézményen beltili
helyettesítés ľendje vonatkozásában, az igazgatő és az igazgatőhelyettes egyidejiĺ
akađälyoztatása esetén azigazgatő helyettesítése azigazgató által megbízott tanáľ fęladata.

Az elniik kéri, szavazzanak a képviselők a Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola Könyvtáľa
_ előterjesztéshez csatolt - szeľvezeti és mitki'dési szabáúyzatának elfogadásáról.

Äz országos Lengyel önkormányzat Ktizgyĺĺlése 40t2020.(vil.03.) ol,o KGY számri
határozaia:
Az arszágos Lengyel Önkoľmányzat Közgyiĺlése 12 igen szavazattal, ellenszavazat és
taľtózkodás nélktil a Lengyel NyelvoktatóNemzetiségi Iskola Könyvtárának az előterjesztéshez
csatoltszewezętiésmĺĺktidésiszabźńyzatźlt jóváhagyja.
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Az elnök kéľi, a képviselők szavazzanak a LengyelNyelvoktató Nemzetiségi Iskola megújított
Pedagógiai Progľamjának jóváhagyásáról.

Az Orszáryos Lengyel Önkoľmńnyzat Közgyűlése 4lt2020(vil.03.) oLÖ KGY számú
határozata:
Az országos Lengyel onkoľmányzat Közgyiĺlése t2 igen szavazattal, ellenszavazat és
taľtózkodás nélkiil a Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola megújított Pedagógiai
Progľamját j óváhagyj a.

otiidik naniľendi pont:

Az elnłik ismerteti az ötödik napiľendi pontot'

Elniik: A Nemzetiségi Támogatási Albizottságba az Önkoľmányzatnak delegálnia kell l
személyt, mivela koľábbi delegált, Wesolowski Koľinna képviselő megbízatásalejárt.

Az ęlnök megadja a szőtWesolowski Korinna képviselőnek.

Wesolowski Korĺnna képviselő: Készített egy beszámolót a Nemzetiségi Támogatasi
Albizottságban végzett tevékenységéről. Bízik benne, hogy a képviselők megismeľték az
anyagot.
Kiiszöni a lehetősége! hogy eddig képviselhette az Önkoľmányzatot a testületben, a munkát
tovább folytatni nem szeretné. Reméli, a képviselők köziil találnak valakit, aki a munkát
folytatni tudja. Szakmai segítséget teľmészetesen szívesen nyujt.

Elnök az Ónkoľmányzat nevében megköszöni Wesolowski Koľinna képviselĺ5nek a
Nemzetiségi Támogatási Albizottságban végzett munkáját.

Elntik: Bĺĺrkányi Péter képviselő nem tudott az ülésľe eljö'nni, de Rácz Tiboľ képviselőt
j avasolta íľásb an az Önkoľm őny zat de legáltj ának.

Rácz Tĺboľ képviselő: Kösztĺni a megtisztelőbizalmat,de ezmost tul sok lenne.

Szalai Áľpád képviselő: Tóthné Szegedi Iwonátjavasolja.

Elnök megadja aszőtTóthné Szegedi lwonának.

Tóthné Szegedi lrvona: A jelölést elfogadja, nem kér zälrtÉltgyalást.

Foľreĺteľ Baľna képviselő: Mennyi időtaľtamľa szól a delegálás?

Tupcsia lĺva hivatalvezető: Legfeljebb 3 évre szólhat, a közgyitlés dönti el. Egyébként a
delegált visszahívható

Wesolowski Koľĺnna képviselő: Az első év lwona esetében a tanulás éve lesz. Emiatt nincs
éľtelme 3 évnél rövidebb időre jelłĺlni. A visszahívás lehetősége pedig adott. 3 évľe szóljon a
megbízatáso mivel ez idő alatt tud komoly munkát végezni.

Elnłik: A 3 év indokolt. A visszahívás intézménye pedig gaľanciát jelent a jelölő szeľvezetnek.
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Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök kéľi, hogy a képviselők szavazzanak, Tóthné Szegedi lwonát jelČilik-e a Nemzetiségí
Támogatási Albizottságba 3 évľe.

Az orszáryos Lengyel onkormányzat Közgyiĺlése 42t2020{vil.03.) ol,o KGY számú
hntńtozataz
Az Orsztlgos Lengyel Önkoľmányzat. Klzgyiilése 12 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkiil Tóthné Szegedi Iwonát jeliili 2020. július 3-tól 3 évľe a BGA NTAB
tagjának.

Tóthné Szegedi lwona: Édesanyja lengyel. Könyvelő aszakmája.Az ol,o Pénztigyi Bizottság
tagsa, illetve keľĺileti nemzetiségi képviselő. A Lengyel Plébániának is könyvel. Folyamatosan
ľészt vesz a lengyel közösségi életben.

Hardy Oliveľ képviselő: A Pénziigyi Bizottsági taggił váÄasnźsa előtt máľ bemutatkozott a
közgyiilésnek.

Tupcsia Eva hivatalvezető kimegl az iłlésteremből 1045-koľ.

Bátoľi Zsolt képviselő: A zat l. évi népszámlálási adatok szerint több mint 7 ezet lengyel él
Magyaľországon, a teľtileti megoszlásuk Budapest_vidék viszonylatban 40-600/o.
A tavalyi választáson az érvényes voksok 27%-źIt adtak le Budapesten,73o/o-źIt vidéken.

^2020. 
évben, a civil szeľvezętek ľészére felosztott támogatás 92,5o/o-at Budapest kapta, míg

a vidék 7,5%o-ot. A vidéki lengyelség tisszefogása, iisszetaľüĺsa azonban nagyon fontos.
Éľdęmes lenne ľegionális bázisokát tétľéhozni, ľegionális rendezvényeket szewezńi,

Tupcsia Eva hivatąlvezető visszajon az Ĺilésterembe Iť|-kor.

Tóthné Szegedi lłvona: A felhívás szeľint lehet pályázni. A feladatát teľmészetesen páľtatlanul
fogia ellátni.

Kollár János képviselő: Szolnok mekkoľa iisszegti pá|yázati pénzt kapott tavaly?

Tupcsia lĺva hivatalvezető: A becsatolt kimutatás tartalmazza.

Wesolowski Koľinna képvĺselő: Aviđéki civil szęľvezetektámogatásanagyon fontos, mindig
támogattak, hasonló összeggel. A civil szeľvezetek mtĺködési kiiltségei köľében pl. a helyiség
fenntaľtiĺssal, gán-, villanyszolgáltatással járó kiadások meľĹilnek fel. A 3 nagy civil szeľvęzet
fenntartĺłsi költségei - méretükből adódóan _ mások, ezért magasabb a támogatási összeg az
esetĺikben. Ezek a szeľvezetek lényegesen nagyobb tagságnak pľóbálnak pľogľamokat
szewezni, illetve a töľténelmi létiik sem eĺhanyagoĺható' Ha ezt megvonj ák, ezek azegyesületek
képtelenek lesznek fenntaľtani a helyiségeĺket.

Iľidomskiľlé Novók Móriu kepvisel(Í himegł uz ülésteremből 1053-koľ.

Foľľeĺter Baľna képviselő: Úgy gondolja, hogy abęérkezopälyázatokszámais meghatáľozó,
az' Llogy hanyan páiyőztak Budapestről, hányan vidékľől. Hiába adna valaki jó szándékkal
valahová, ha onnan nem éľkezett pályázat, támogatás nem adható.
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Wdomskiné Novák Mária képviselő visszajÖn ąz iilésterembe ]05a-koľ,

Nemes Dénes ügyvéd: Most a jelölt személyéľől kell szavazni, a napirendi pont eľľől szól.
A támogatási összegek alakulása az egyebek között megvitatható majd.
A napiľendnek még nem éľtek a végéľe, mivel a díjazásľól még nem szavaztak.
Jelzi, hogy Wesolowski Koľinna képviselő tanácsnokként látta el a feladatát. Az előteľjesztés
határozati javaslatában ,,tanácsnoki díj'' kifejezés szeľepel, azonban Iwona nem tanácsnok, így
a közgyiĺlés számfua díjat állapítson meg, ne tanácsnoki díjat. A közgyűlé s ezzęl a változtatással
állapítsa meg Iwona díjazäsélt'

Az elnök jelzi, hogy ügyvéd úľ észľevételét figyelembe veszik.
Az elnök kéľi, a képviselők szavazzanak aľľól, hogy Tóthné Szegedi Iwona részére, félévente
100 ezeľ Ft dijat állapítanak meg a BGA NTAB tagjaként ellátott munkájáért.

Lz országos Lengyel Önkoľmányzat Kiizgy'ĺĺlése 43t2020.(vil.03.) oLÖ KGY szĺ{mr'i
határozataz
Az országos Lengyel Önkoľmányzat Közgyűlése t2 ígen szavazattal, ellenszavazat és
taľtózkodás nélkiil Tóthné Szegedi Iwona ľészére felévente 100 ezeľ Ft díjat állapít meg a BGA
NTAB tagj aként ellátott munkájáéľt.

Hatodĺk napiľendĺ nont (Egvebek):

Elnłik: Az LKK esetében átalakításľa van sziikség, hogy több vidéki ľendezvény valósulhasson
meg. Várja a képviselők javaslatát. A 3 telephely természetesen maľad.

\ľesolowski Koľĺnna képviselő: A pályázatokhoz kapcsolódóan ismételten utal az áútala
készített, és az 5. napiľend kęľetében csatolt beszrímolóban foglaltakra.

Molnárné Sagun Zdzislawa Maľiao igazgatő, LKK: Az LKK vidéken is fog ľendezvényt
szewezni. Ettől Íiiggetlentil az önkormányzatok peľsze páĺlyźnzanak, illetve pillyázhatnak
támogatásra. Személy szerint készen áll az ätalakításra. Szeľetne az elnökkel, és Ĺigyvéd úrľal
egy teľvezetet elökészíteni, célszeľiĺbb majd ahhoz javaslatokat tenni.

Szalaĺ Áľpád PÜB ehok: Tájékoztatást ad a Bizottság munkatervének eddigi végľehajtásáról.
A vírushelyzet okán volt néhány pźiyánat,amit a BGA visszavont, azonban ezek számottevően
nem változtatták meg az iinkoľmźnyzat bevételeit' illetve a kiadásokat' A pénziigyi helyzet
stabĺl.
Határidőn ttlli tartozálst i s viz sgáltak, 2020. m áj u s 3 1 _ i h atáľnappal.
A Hivatal segítette a Bizottság munkáját. Az Iskolánál volt egy nagyobb kifizetetlen iĺsszeg, de
a vírushelyzetmiatt az Iskola nem utaztat kiilťoldre, így a szolgáltatő a szálmlát sztomőzza.
Tavaly a Magyar Áilamkincsttr ęlóírta azintézményi számlanyitásokat. Ezęka számlanyitĺĺsok
megtiirténtek, a Magyar Áilamkincstáľ részéľe is igazolták.
Hasznos lenne, ha még 1 fővel tudnák bővíteni a Hivatal állományát, mivel 1 fő nyugdíjba
nrent. Vatr státusz, még jobban, pontosabbatt lslteütę rniĺkiidni, ha a státusz bettiltésrę kertilne.

Elnłik: A lengyel napokat a budapesti Vásáľcsarnokban idén a Főváľosi Lengyel onkormrłnyzat
szewezi, ha lesz ľá lehetőség. Mivel ftĺváľosi rendezvényľől van szó, logikus lépésnek tiĺnik.
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FoľľeiÚeľ Baľna képviselő: Az idei Lengyel Bálľa kéľt az onkoľmányzat támogatást, de a
vírushelyzet miatt apéĺlryázati felhívásokat visszavontfü, így támogatásra nem számíthatnak.
Annak teljes ktĺltségét az Önkoľmányzat ěilja. Szeptemberre látható, hogy milyen anyagi
foľľások állnak ľendelkezésľe ľendęzvényszeľvezéshez.
Bogláľon elindult a III. ütem kivitelezése, a jelenlegi titemben a fiĺtőtestek kialakítása nincsen
benne. Ha nincs felszęľelve ahźnfrstőtesttel, és itt az ósz, felfagyás veszéllyel lehet számolni,
ha nulla a hőteľmelése a háznak. Racionális lépés, ha maľad pénze az Önkoľmányzatnak, azt
fiÍtőtestek megvásáľlásáľa költsék, és ne abálra.
Ha ezen felüI még maľad pénz, nem zárkőznak el a ľendezvénytől sem.

Szalai Áľpád pUľ elnok: Szeptemberľe látható, hogy hol lehet átcsopoľtosítást végrehajtani.
Szeľinte is pľioľitása lenne a frĺtőtest vásĺáľlásnak' A beruházásľa van 36 millió Ft, a vállalkozási
díj hazzáxetőleg bruttó 32 millió Ft, nyilván vannak még fix költségek, amit a III' ütem
keľetében ki kell fizetni (naplóvezetés, miíszaki ellenőr), de lehet, hogy maľad még a
támogatásból.

Kövesdi Hanna képviselő: A Kooľdinációs Bizottság eddigi tevékenységét ismeľteti.
Sajnos rendezvényeket nem lehetett taľtani. Az információs vonalat eľősítették, hogy minden
iinkoľmányzat, intézsrlényvezeto, civil szervezet eléľhető legyen. Kéľtek be információtaz ószi
ľendezvénýeľvekľől, báľ lehet, hogy ósszel ismét koľlátozások lesznek.

Szalai Árpád képviselő kimegł az iłlésteremből 1]l3-koľ.

Foľreĺteľ Barna képvĺselő: A digitalizáció fontos. oľömmel vettę tudomásul, hogy a
lengyelonkotmanyzat.hu oldalon olyan módon érhető el a szervęzeti és miĺködési szabáiyzat,
hogy kutcsszavak keľeshetőek bęnne. Továbbájelzi, hogy az szĺÍÉz 8. $_ában van szankció a
képviselői távolmaradás esetére.

Nemes Dénes tigyvéd: Van lehetőség a szankcionálásľa, de bizonyítani kell a távolmaľadás
igazolatlan voltät.
Ha egy képviselö l évig távol maľad az tilésektől, automatikusan megsziĺnik a jogviszonya'
beáll a törvényi vélelem. De ez teljesen más eseto mint amit a képviselő úľ említett.

Szalai Árpád képviselő visszajon az iilésterembe 1|ls-koľ.

Tupcsia lĺva hivatalvezető: Méľhető, ha egy bizottság ellátja a feladatát,

Kiivesdĺ Hanna képvĺselő: A közgyűlés időpontját jó lenne koľábban, kéĺháľom héttel előtte
megismeľni, hogy lehessen teľvezni.

Wesolowski Koľinna kepviselő kimegł az iilésteremből I ]26-Irnr.

Szalai Árpád képviselő kérdéséľe Nemes Dénes ügyvéd megeľősítí, hogy ha a képviselő
dolgozik, a munkáltatója köteles őt elengedni a közgyiĺlés napján, hogy a képviselő a
nemzeĺiségi közfeladatát elláthassa.
A ľendes iilések időpontja pedig teľvezhető, az elórę kijeltilt időpont.

Rácz Tiboľ képviselő: Van egy kezdeményezés, a szeptembeľ 5-i felolvasáshoz lehet
csatlakomi. Vidéken is elérhető, nem kell hozzáutazni, helyben meg lehet csinálni, nem keľĺil
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pénzbe, ľáadásul kiizösségfoľmáló ereje van. Tavaly Szolnok csatlakozott hasonló
kezdeményezéshez, illetve az Iskola is ľészt vett benne.

Elnök A Koordinációs Bizottság is bekapcsolódhat a kezdeményezés népszeriĺsítésébe,
megísmeľtetésébe.

Egyéb kérdés, észľevétel nem volt.

Az elnök 11.30-koľ az ĺilést beľekeszti.

július 3.
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