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2020. októbeľ 2-án (pénteken) 1005 kezdettel aZ országos Lengyel onkormányzat
közgyiĺléséľől, melynek helyszíne az orczágos Lengyel Önkoľmányzat székhelye (lI02 Budapest,
Áilomás u. 10.). Az elnök lengyel nyelven kbszönti ajelenlóvő képviselőket,intézményvezetőkět és
munkatĺáľsakat,táxollétében a nemzetiségi szószólót, valamint a média képviselőjét és a vendégeket.
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint. 10 képviselő van jelen a közgyűlésen, így a közgyűlés
hatáľozatképes.

A jegyzőkönyv hitelesítő és a napiľenđipontok megszavazása előtt az elnök arra kéri a jelenlévőket,
hogy ľöviđnéma felállással emlékezzenek meg a nyaľon elhunyt gazdasági vezetőte, aki 2018 óta
dolgozott az önkorm źnyzat hivatalában.

Az elnök Sáľog Adľiennt és Bóka Endľétfelkéľijegyzőkönywezetőnek.

Jelzi, hogy az ülésről

hangfelvétel készül.
Bárkányi Péter képviselő ]0.09-kor kimegy.

Az
j

elnök jegyzőkönyv hitelesítéséľefelkéri Molntáľné CięślewiczE|Żbieta képvíselot,aki a
egyzőkönyv hitelesítést elvállalta.

Az elnök megkéľia képviselőket, hogy szavazzanak a jegyzłókönyv hitelesítő személyéľől.

Az

Oľszágos Lengyel Onkoľmányzat Közgyűlése 44t2020. (x.02.)

oto KGY

számú
határozataz
Az otszágos Lengyel onkoľmĺĺnyzatKözgyulése Molnárné Cieślewi cz E!żhieta személyét8 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 taľtózkodás mellett elfogadja az oľszágos Lengyel
onkoľmány zat 2020. októbeľ 02-i közgyűlése jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Forľeiter Baľna képviselő ]0']}-kor megérkezik, és alóírja a jelenléti ívet'
Elnök ismeľteti, hogy a napirendi pontokhoz az anyagokat kiktildték , azokat
Megkérdezi a képviselőket, hogy elfogadjĺĺk-ea napiľendi pontokat.

a

képviselők megkapták.

BĺźrkanyiPéter képviselő ]0'] ]-kor visszajÖn'

Tupcsĺa Eva hĺvatalvezető: Jelzi, hogy

a

napirendi pontok kapcsán van módosítás.
1
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Elntik: A napirendi pontok módosítása kapcsán tájékoztatást kér a hivatalvezętot(5l.
Tupcsĺa Eva hivatalvezető: Szeretné, ha a követk ező közgyulésen lennének elfoga dva a gazdasági
targytl szabályzatok, ugyanis jó lenne, ha a gazdasági vezetó látná ezęket Továbbá a k<jvetkező
közgyrílésen dönthętnek az uj gazdasági vezető megbízásáľól. Fentiek miatt kéľi,hogy a
,,szabźtlyzatok elfogadása'' napiľendi pont ne kertiljön az ülés napirendjéľe.

Az elnĺik javaslatot tesz az ülés napiľendjére, az elhangzott indokok alapjan ismerteti a közgyűlés
módosított napiľendj ét:
1. Beszámoló és elnöki tájékoztatás az elmúlt időszakľól.
2. A Lengyel Közmiĺvelődési Központ SZMSZ módosításłínak elfogadása

3.

4.
5.
6.
7.
8.

A

Magyaľ Áilamkincstár pénzrigyi szabályszenĺségi ęllenőizésének utóellenőrzéséről
tĄékoztatás, jelentés és intózkedési terv bemutatása, döntés intézkedési terv elfogadásĺĺľól
A Lengyel Kutatóintézet és Múzeumígazgatójának beszĺímolója
Az orszéryos Lengyel Önkoľmányzat Hivatala vezetójének beszámolója a nemzetiségek
jogairól szóló töľvény t23. $ alapján
Tájékoztatás egyes, ingatlanokat éľintő kéľdésektekintetében
Áilomás u. 8. szám a]atti ingatlannal kapcsolatos intézkedések ismeľtetése
Balatonbogláľi építkezésj elenlegi ál|ásćnak ismeľtetése
Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola 20201202I. évitarÍárgy felosztásának fenntaľtói
elfogadása
Egyéb

.
o

Elnök megkéľđezi
a képviselőket, hogy ebben a foľmában elfogadjak-e a napirendi pontokat.
Kérdés, észľevétęlnemhangzik el.
Az elnök kéľia képviselőket, hogy szavazzaĺak a k<}zgyűlés napirendjéről.

Azországos Lengyel OnkoľmányzatKözgyiĹlés e 45l2020.(X.02.) ol,o KGY számrĺ határozataz
Az országos Lengyel onkoľmányzatKözgyulése 11 igen szavazatĘal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a2020. október }Z-ikozgyulése napirendi pontjaitaza\ábbiakszerint fogadja el:
l.Beszámoló és elnöki tájékoztatás az elmúlt időszakľól.
2. A Lengyel Közmúvelődési Központ sZMsZ módo sításának elfo gadása
3.A Magyaľ Áuamkincstar pénzügyi szabá|yszeruségi ellenőľzésénekutóellenőľzéséľől
tĄékoztatás, jelentés és intézkedésiterv bemutatása, döntés intézkedési terv elfogadásáról
4.A Lengyel Kutatóintézet és Múzęum igazgatőjának beszámolója
5.Az Oľszágos Lengyel Önkormźnyzat Hivatala vezetőjének beszámolója a nemzetiségek
jogairól szóló törvény I23. $ alapján
6.T Ąékoúatásegyes' ingatlanokat éľintő kérdésektekintetében
. Áilomás u. 8. szélm alatti ingatlannal kapcsolatos intézkedések ismęrtetése
o Balatonbogláľi építkezésjelenlegi állásának ismeľtetése
7.Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola 2020/20Żl. évitaĺtárgyfelosztásanak fenntaľtói
elfogadása
8.Egyéb

Első napĺrendi pont:

Az elnök lengyeliil

ismerteti a napirendi ponthoz kothető információkat, megjegyzi, hogy a
balatonbogláĺi építkezésa téli időszakban váthatőaĺazidőjátźsi viszonyok és az anyagi lehetőségek
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pillanatnyi hiánya miatt szĹinetelni fog, ezen kívül a jĺĺĺvrĺnyügyi
helyzet miatt tömeges ľendezvények
megtaľtására sincs mód. osszęfoglalja a beszámolót, amely az alábbiakattartalmazza.

2020.júlĺus L5. _ Balatqnbogláľ IIL ütem _ Munkateľület átadása, a kivitelezési rnunkák elkezdődtek.
A m{iszaki ellenőr folyamatosan jelen van a munkateľületen, ellenőľiz, ą kivitelező az építésinaplót
folyamatosan vezeti.
Á jelenlegi óllás szerint nincs akądálya annak, hogl a kivitelezés (II. ütem) a szerződés szerinti
hatdridőre, 2 0 2 0. okób er I 5 -i g b efej e ződj c;n.
Az új kiváltók tervezése is megtoľtént, a szülrséges statikus teľvek ľendelkezésre állnak, a kivóltókkal
kapcsolatos építésimunkákat 2020' októbeľ 15-ig befejezik (kt)lÓn szerződés keretében)'
2020,

júlĺus24. _ Derenki megemlékezés(a járvĺźnyügyi megelőző

koľben zajlott)
2020.

július25._A Hivatal gazdaságivezetője elhaláĺozott,

fe l hív ĺźs m e gj e l e nt a ko z i gall as' gov. hu p or t ól

o

a

intézkedéselcrefigyelemmel sziÍk

gazdasó?ivezetői tisztségre apólyłźzati

n

2020. augusztus l. _ Megemlékezés a soblmáľi katonai temetőben
2020. augusztus 29. - Balątonbogláľi megemlékezés

2020 nyara _ A Lengłel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola két tij telephellle (Debľecen és Budakeszi)
műkÓdési engedélyt kapott ąz illetékes koľmányhivataloktól, toviźbbá az oktatási Hivątąl honlapjĺźn
az Iskoĺa alapdokumentumai (szmsz, Pedagógiai pľogram) frissítésľekert;ltek (ąz oLo KGY ĺiĺtal
2 0 2 0. 0 7. 0 3 - án e lfu gado t t do kume ntumo k keľ ült e k
fe lt a lft s ľ e)

2020 nyara _ a Mag1łaľÁllamkincstár ĺittal készített1/201sUTo. számú, az orszógos Lengyel
onkoľmányzat és az óltalą irónyított kal*égvetésiszervek 2018. évi kincstáľi ellenőľzés
utóellenőrzése tárgłújelentésbenfoglalt javaslatok alapjĺźnintézkedésiterv került Ósszeállításľa, a
ua$,ąľ Áilamkjněśkźiaz intézkedltsĺrcrirt et-fogadta.
Az oLo és intézményei legkesőbb 2020. decembeľ 3t-ig karctesek teljesíteni az intézkedésitervben
vállaltakat.
2020 nyara _ Az oLo tdmogatást kapott ą BGAłó| a 2020' évben megrendezésre keľülő lenglel
nemzetiségi táborok és közösségi célúpľogramok támogatósára (15.500.000,- Ft, a támogatott cél 6
kozremĺikodő szervezet bevonósával valósul meg, a tómogatási osszeg 6 kozremĺĺkodő szervezet
ka z au került fe l o s zt ásr a)

oLo

támogatást kapott a BGAłó| az oLo és intézményeinekszékhetyén tévő kapu
és kalsőfolyosókfelújítására (a támogatási összeg: ].800.000,- Ft, a támogatási osszeg csąkrészben
fedezte a General Kivitelező Plusz KÍt. - amely az udvaľ buľkolási, szigetelési munlrąit vłźgeztevóllalkozási díját (nettó 4.018.90a,- Ft + 27% AFA), a knpufelújítására a tómogatás máľ nem nyújt
fedezete)
2020 nyara_Az

2020 nyara _ A Hivatal gondnoki feladatok ellátósára szerződést kÔt()tt
2020. szeptember 1. _ Megemlékezés ą Faľkasľétitemetőben
2020. szeptembeľ 1. - Megkezdődik ą tanév a Lenglel N}łelvoktató Neľnzetiségi Iskolában
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2020. szeptember 2. _ vezetői értekezlet
2020. szeptember 4. - Nemzetiségi l.Íúsági Találkozó. Agárd (megnyitó)
2020. szeptember 17.

-

Ünnepség az

oLo

székhel}lénlévő emtéktĺźbtónál

2020. szeptember 24, - Pro Cultura Minoritatum Hungariae Díiak ünnepélyes átadósa a Karmelita
kolostorban (a leng,,el díjazott: Drenką Polska Haglomĺinyőrző Együttes)

2020, szeptember 23. _ elnoĺ<s éqi tjlés

2020. szeptember _ szeptember 1]-én lejáľt a jelentkezési határidő az oLoH gazdasági vezetői
álláshirdetésre (7 pĺilyázat érkezett határidőben), a kivólasztási eljóľós eredményesen lezajlott.
Kérdés,észrevétel nincs.

Elnök kéri a képviselőket, hogy szavazzanakaz e|miilt időszakľól taľtott beszámolóról.

Az országos

Lengyel Onkoľmányzat Kiizgyűlóse 4612020. (x.02.)

oLo KGY

számú

batározata:
országos Lengyel onkoľmĺányzatKőzgyulésę 11 igen szavazatlal, ellenszavazat és taľtózkodás
nélkül elfogadja a 2020. július 3-i közgytilés óta eltelt időszakban végzett feladatokľól készített

Az

beszámolót.

Báľkanyi Péter képviselő 10.]6-kor kimeg,l

Második napĺľendinont:
Elnök ismét magyar nyelven ismeľteti a második napiľendi pontot, amely a Lengyel Közmúvelődési
Központ szervęzęti és miiköđésiszabźiyzattĺnakmódosításáról szől, az ezzęl kapcsolatos
infoľmációkat ľeményei szeľint mindenki olvasta, megkéľdezi, hogy ezzel kapcsolatban vannak-e
kérdések.Jelzi, hogy neki megjegyzései vannak a témźlbanAz egyik kéľdéseaz lenne az LKK
vezetóje felé, hogy tényleg kell-e három dolgozó a telephelyrc,tovźhbáaľľól kéľfelvilágosítást, hogy
ez ahtĺom ember mit csinál, annak tiikľében,hogy az adott telephelyen az adott civil szervezęttel
közösen szerveznek rendezvényeket.
ĺľ'idomskinéNovĺźkMáľia és BáľczinĺźSowa Hąlina kepviselők ]0.20-koľ megéľkeznek az

ülésterembe, és aláíľják a jelenléti ívet.

Nagy Jakub képviselő: A tervęk megvannak, hogy ktilön rendezvényeket szervezzęn az LKK és
például a Bem Egyesület, a szęwęzéseknek azonbanjĺíľvĺányügyiakaďályai vannak. Egy ember
felmondott,igy mfu csak két ember van.
Bórkányi P éteľképvis elő

] 0. 2 2

-kor vis szaj

Ón.

Elnłik Látta, hogy a múltban közös ľendezvények voltak. Ennek a tiikĺébensem értette, hogy miéľt
kell háľom embeľ. Mivel kevés a péľzonem nagyon lehet ennyi embeľt ťlzetnĹ Lehetne az, hogy a
telephely vęzeto tĺjbb pénzt kap, és az egyos ľendezvényeknélszetződést lehętne kötni azzal, aki ezt
a munkát elvégzL
4
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LKK igazgatőja: Elmondja, hogy egyeztetések folynak,
ugyanis Pál Gézafelmondott, így két embeľ maľadt, ez ügyben egyeztetések lesznek még októberben.
Most kevesebben lesznek a Nádoľ utcában, így ez megoldódni látszik.
Molnárné Sagun Zdzisława Maľia, az

Alfľed Wtulicho a Bem József Lenryel Kultuľális egyesület elnłike: Jelzi, hogy ő itt új embeľ.

olyan ember mondott fel, aki nagy segítségükľevolt' ez az ember, ez a segítségmost kiesik.
segítségjól jön, az a kevés pénz pedig szintén nagyon jól jön. A kiesett embeľ munkáját pedig más
embeľnek kell elvégezni' Ha Nagy Jakub képviselő ęzt a munkát elvállalná, akkor ennek a

A

segítségneknagyon öľülnę.

Elntik Hogy a Bem Egyesületnek hany embeľ keII, az az egyesület problémája. Jelenleg viszoĺtt az
LKK telephelyről szőI a napiľendi pont. Azzal nem tud egyet éľteni,hogy az LKK fizessen valakit,

aki a Bemnek dolgozik.

Nagy Jakub képvĺselő: Kiegészítia fentieket azzal,hogy
munka van' ellhez is kellettek az ęmberek.

a

rendezvényeken kívül sok adminisztratív

Elniik: Megjegyzi, hogy Pál Géza és Podlussrány Eľzsébet is

ott van, a hĺĺĺomembeľt soknak tartsa.

Tupcsia lĺva hivatalvezetőz Közbeveti, hogy az elhangzottakľól jegyzőkönyv készül.

Alfľed Wtulĺcho a Bem

JĺĎzsef Lengyel Kultuľális egyesület elnłike: Hozzáteszi. szeľetné,ha a
szerzőđésdecemberig ki lenne töltve' utźnapedig mindęz átszewezésre keľiilne. Erľe javasolja' hogy
aPál Géza helyére decemberig egy új embeľ jöjj<in' vagy Nagy Jakub vál|alja a kieső munkát.

Elntik: Tájékoztatja a Bem Egyesület elnökét, hogy ő hatźĺozatijavaslatot nem tehet, csak

tanácskozási joggal van jelen. Hogy Nagy Jakub mit csinál az egyestiletnéI' az az egyesület és Nagy
Jakub képviselő dolga. Megismétli, hogy a napirendi pont azLKK_ról szól, még egyszeľ nemtetszését
fejezi ki abban, hogy a helyi LKK és civil szewezet szinte összenőtt, holott ezek kiilön_külön
intézmények.Nyomatékosan jelzi, hogy hĺĺnyembeťyanazegyesületnél,azazegyestilet dolga, hĺány
ember vaĺn az LKK-nál, az az LKK dolga, csak ne az LKK Íizessen embeľt az egyesületnek. Még
valakinek van kérdése, hazzźszólása?

Alfred Wtulĺch, a Bem József Lengyel KultuľáIis egyesület elnöke: Megkéľdezi,hogyhaazeddigi
vezetés alatt minden működött, most miéľtkell megváltoztatni a dolgokat.
Nagy Jakub képviselő: Elmondja, hogy már tavasszal szó ęsett aľról' hogy két ember lesz, eznem
egy mostani döntés - ęzt a döntést az elnök is méltatja. Az LKK igazgatőjáva| měr tavasz őta
egyeztettek az:d;gyben. A rendezvények külön vélasztásától szintén beszéltek.

FoľľeĺteľBarna képviselő:

Summá.zza, hogy egy tavaly felmeľiilt kéľdésrőlvan szó. HozzźŃeszi'
munkateľvę azért nem kerĺilt elfogadásľa, meľt nem a saját, hanem a Bem Egyesület

hogy az LKK
tevékenysége köszönt
ktilĺjn iĺtézmény.

vissza abban. Ekkor vált világossá, hogy külön kell választani a kettőt, ezkét

Kolláľ János kópviselő: A hivatalvezetó

fe|é egy kéľdéselenne
az ez évi költségvetés mennyiľe v áltońatbato?

az

elhangzotta7<hoz kapcsolóđóan'

Tupsia Eva hivatalvezetőz Yá|aszźhanelmondja, hogy az ez éviköltségvetés módosíth atő, de tény,
hogy ezzel amegbízási díjjal és a vele jĺĺľójaľulékokkalmár kalkuláltak, de ezdöntést igénylő kérdés.
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Molnárné Sagun Zdzisława Maľia, az

LKK

igazgatőja: Elmondja, hogy haajáwźnyügyi helyzet
megengedi, és elindulnak a progľamok, akkor amíg ez apénz van, akkoľ ęffe az időľe megbízási
szerződést lęhet kötni valakivel.

Elniik: Kiegészíti a fentieket azzal,hogy az Óľlegy utcai telephelyen is változás van. Ezęn kívül a
vidéki programokĺa több pénz várhatő. Megkórdezi, hogy van-e valakinek még kérdéseaz LKK-val

kapcsolatban.

Molnárné Sagun Zdzisława Maľĺa,az LKK igazgatőja: Annyiban kiegészítésttesz,hogy hétfőn
levelet fog kiktildeni a vidéki önkoľmányzatoLúloz, hogy ki mit teľvez. Az LI(K társszeľvezőként

kapcsolódnabe a ľendezvényekbe, szeľetné megismemi ezen rendezvények szfüséges költségeit is.
Az LKK a munkateľv készítésekoľigyekszik majd ťrgyelembe venni az igényeket, ahogy a202t. évi

költségvetés tervezésekoľ is.

Kiivesdĺ Hanna képvĺselő: Hozzéltęszi, hogy a szewezok az önkoľményzatok lesznek, az
taľsszeľvezőként lesz jelen egy adott programban.

LKK

Molnárné Sagun Zdzisława Marĺa, azLI(JK ígazgatőja: A levelek azéľtmemek ki, hogy ezek a
keľetek egyéľtelműen ismeľtek legyenek a viđékiszeľvezetek számźtta, október végéigváqa a

javaslatokat.

Báľkányĺ Péteľképvĺselő: Pontosítást kér a:ľól, hogy mi töľténik, ha bekeľĹil egy rendezvénybe,
mint táľsszervezó és többlet kĺiltségekmeriilnek fel.
Tupcsĺa Éva hivataVezetőz Félreéľtés,hogy azönkoľmányzatnaknincsen beleszólĺĺsa aziĺttézrnény
múködésébe' Az önkormźnyzat, illetve akizgy(ilés hagyja jóvá a munkaterveket. Ha ęgy intézményi
munkatervből valami kimaľad vagy hiba van, akkor az ĺinkormźłnyzatnaklehetősége van a
korrekcióra. Volt példa arca,hogy egy munkateľvet nem fogadtak el. A költségvetés tervezésekor a
vęzęto részéról, az elnök felé tételenkéntkimutatásra kerül minden progľam. Az ĺjnkoľmźnyzat
mondhatja azt,hogy valamit azintézményvezetó módosítson akén amunkatęrvben, akiíľa költségei
teľvezésénél.Az önkoľmányzatnak, a közgyűlésnek, a képviselőknek és a bizottságoknak sok ponton

van beleszólásuk azegyęs témĺákba,abba is, hogy milyen módon múködik egy intézmény,és abba is,
hogy milyen ľendezvények legyenek. A társszervezések felvetéséľeaz a vźiasza, hogy valóban
paľtneľeket keľes az LY\K 2021-ben ahhoz, hogy milyen módon lehet vidéken rendezvényeket
megvalósítani, ellhez k& az LKK igazgatőja egy vźnlatos kĺiltségvetéstis. Az LKK beilleszt
ľendezvényeket a munkatervébe, az önkoľmányzat pedig đönt ezekľől, peľsze az LKK-nak is van
d<intési jogosultsága,hogy megfelelő_e a lengyelségnek a ľendezvény, annak a javźń szolgálja-e.

Elniik

Megkéľdezi Báľkrínyi Péter képviselő urat, hogy megváIaszo|ta-e a kérdését.

Báľkányi Péteľképviselő: Kifejezi, hogy szkeptikus abban, hogy elfogadnak valamit, utĺána meg
jön egy túlköltekezés, és aggodalmak jönnek eIő akifizetéseket és a következményeket illetően.
Tupcsia líva hivatalvezetÍjz Tételesen minden fel lesz soľolva, és az is tudható lesz, hogy
mit tud fedezni.

Bárkányĺ Péteľkópvĺselő: Aggodalmátfejezi ki, hogy

azLKK

ez megint egy Pest központú projekt lesz.

Tupcsĺa Eva hĺvatalvezetőz Ez kimondottan vidéki pľogľam lesz.
6
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Molnáľné Sagun Zdzisława Maľia, az

LKK

igazgatőja: Előľe bocsátja, hogy húsz ľendezvényt
biztos nem fognak tudni tiímogatni, csak pár lényegesebb ľendezvény támogatásáralesz lehetőség.

Báľkányi Péter képviselő: Összefoglalja, hogy aki kap támogatást, azkap, aki pedig nem' az nem

kap?

Molnárné Sagun Zdzisława Marĺan az

LKK

tĺĺmogatást, és pěiyázásľa is van lehetőségük.

igazgatőja:

A

vidéki önkoľmányzatok is kapnak

Haľdy olivéľkópvĺselő: Döbbenetét fejezi ki, hogy a koľonavírus jríľvĺánykellős

közepén
renđezvényszervezésrőlesik szó, és ebben a helyzetben teľveznek rendezvény költségeket. Nem
tudja, hogy kik azok, akik dönthetnek pénzekľől, illetve az LKK-nak milyen jogosultsága vanpénz
juttatásľa viđékicivil szervezeteknek.

Elnłik: Elmagyarénza,hogy itt felreértésvan' apénz nęm keľül kiadásra' hanem táĺsszervezőségre
van lehetőség.

Hardy olĺvéľképviselő: |Jgy lĄa, hogy eľősen korlátozni fogiák aręndęményeket' vagy nem is
fogiák engedni őket.

Kövesdĺ Hanna képviselő: Véleménye szeľint nem lehet abból kiindulni, hogy semmit sem csinál
senki.

Bárkányi Péter képvĺselő: Elhangzott, hogy lesz pályázat, kérdéseaz, hogy mi alapján születik
döntés, és egyáltalrĺn milyen pályazati kategóľiák lęsznek.

Elniik Kifejti,

hogy nem kategóľirákban kéne gondolkodni, mert csak kultuľális és edukációs
programok lehetnek. Az LKK igazgatőjanak először el kéne kiildęni amźlt említett levelet, és utána
lehet ezekľől az tigyekĺől tĺĺľgyalni'eľre vannagyjźhól másfel hónap.

Bárkányĺ Péteľképviselő: Megkéri azLYĺKigazgatőját, hogy az önkormtlnyzatoknak

szánt levelet
juttassa
asĄat e-mail címéľeis
el, ugyanis a helyi önkormanyzatvezetője őt nem titulálta lengyelnek,
ezért nem fog neki továbbítani semmit, ugyanakkor szeľetné tudni, hogy mindez a gyakoľlatban
hogyan fog kinézni.

Molnáľné Sagun Zdzisława Maľia, az

LKK

igazgatőja: Elmondja, hogy

Bizottságtól van egy címlisüĺja, azt képviselő úr e-mail címévelkiegészíti.

a

Kooľdinációs

Dľ. Nemes Dénes ĺĺgyvéd:Felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy iigyľendileg a napirendi pont az
Szeľvęzeti és Mtĺködési Szabályzatának módosításrĺľól sző|. Az előbbi felvetéseket azBgyebek

LKK

pontban lehet megtárgyalni.

Elnłik: Megkérdezi, hogy azSzMSzmódosítás kapcsán van-e kéľdés.
Kéľdés,észľevételnem hangzik el.

Az elnök kéľia képviselőket, hogy szavazzanak
műkö

dé si szab äly zatźnak mó do sít ásar ől

az

el

őteľj

a Lengyel Közmrivelődési Központ szeľvezeti és
ztés szerint.

es
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oľszágos Lengyel Onkoľmányzat Kiizgyĺĺlése47t2020. (x.02.) ol'o KGY számú
batńrozata
Azországos Lengyel ÖnkoľmányzatKözgyúlése a Lengyel Közmúvelődési Központ Szeľvezeti és
Működési Szabtiyzatiĺt a csatolt előterjesztésnek megfelelően 12 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül és 1 tartózkodás mellett jóvahagyja.

Az

Haľmadik napiľendĺ pont:

Etnĺik ismeľteti a harmadik napiľendi pontot, felkéri Tupcsia Évahivatalvezetőt, hogy taľtson
táj ékoztatőt a

napiľendi p onthoz kap

csoló

đóan.

Dr. Nemes Dénes ügnéd 10'43-koľ kimegy.

Tupcsĺa lĺva hivatalvezetőz A Magyar Áilamkincstĺĺĺpénzügyi szabályszenĺségi utóellenőrzéséről
szőt a napiľendi pont. Az ellenórzés egy utóellenőrzés volt, amely a 2018. évi pénzĹigyi
szabćúy szeniségi ellenőrzés utóellenőľzése.

FelJbldi Marią elndk ]0.44-kor kimegy.

Tupcsia Évahĺvatalvezető: A 2018. évi ellenőľzés kiteľjedt az országos Lengyel Önkormĺĺnyzatľa

és annak iĺltézményeiľe egyaľłĺnt.

Felfoldi Maria elnók ]0.45-kor vissząion.
Tupcsia lĺva hĺvata|vezető: Az ellęnórzés háľom teľtiletet érintett, a k<lnywezetést, a szabályzatokat,
valamint pénzÍigyibesziímolókat. A jelentésben intézkedési javaslatokat fogalmanak męg az
Önkormányzat és iĺtézményeirészéľe.Az intézményvezetőkkel intézkedésitervet állítottak öśsze,
amelyet a Magyaľ Áilamkincstáľ és akilzgyíjlésis elfogadottŻOÍ8 novemberében. Ezen intézkedési
terv megvalósításrĺnak a vizsgálata indult ęl 2020 áprilisában. Azt vizsgálték, hogy az előzo
intézkedésiteľvben vállalt feladatokat hogyan végeztékel, mi teljesült, mi teljesült ľészben, és mi
nem teljesült. Enől egy újabb jelentés készült, amelyet a képviselők megkaptak' Ebben újabb három
kategóľiában tęsmek megállapításokat és tennivalókat, itt máľ egy jóval kisebb intézkedésíterv
késztilt, amely ki lett küldve a képviselőknek. Itt főleg formai fęladatok keľĹiltek megállapításta: a
bankszámlák meg lettek nyitva és helytĺkĺelęttek könyvelve a lekötések is. Gazdasági vezető és
könyvelő keriilt alkalmazásra, a könyvelés napľakész lett, az ađatszolgźitatásokpedig időre
teljestilnek. Azírrtézkedésiterv aMagyar Álhmkincstźr részéreel lett kiildve, azt jőváis hagytak.
Fontos, hogy a közgyűlés is foglaljon állást aziĺtézkedésitervről.

Elntik Van-e valakinek

kérdéseezzel kapcsolatban.

Kérdés, észrevéteI nemhangzik el. Az elnök kéľia képviselőket, hogy szavaz'z'anak az előterjesztés
melléklete szerinti intézkedési tervről.

Az

Oľszágos Lengyel Onkoľmányzat Közgyűlése 48t2020. (x.02.) oto KGY számú
batńrozata:
Az orsztĺgos Lengyel onkoľmányzatKözgyulése 13 igen szavazattal' ellenszavazat és taľtózkodás
nélktil jővehagyjaazotszźryos Lengyel onkormányzat'mintfenntaľtó által összeállított intézkedési
tervet.

I

Negyedik napirendĺ pont:

Elnök ismeľtęti a negyedik napiľendi pontot, amely a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum
igazgatőjanak eloző évi időszakľól szóló beszámolój átől szól.

Hardy olivéľképviselő ]0.5]-koľ kimegy.
Elnĺ'k megkérdezi, hogy szeretnék-e hallani a teljes beszámoló szövegét' vagy elég lesz összefoglalni.
A képviselői felszólalások alapján összegzi, hogy a kikiildött anyagot mindenki olvasta. Megkéri
Piotr Piętkźlt, aLengyel Kutatóintézet és Múzeum igazgatóját, röviden foglalja össze a beszámoló
tartalmát.

Molnóľné Cieślew icz Elżbieta képvis elő

PĺotľPĺętka' a

1 0. 5 2

-kor kime

gl

LKM

igazgatőja: Megkĺiszöni a képviselőknek, hogy lehetősége vaÍ a beszámoló
ĺisszefoglalasaru. Megtiszteltetésnęk veszi, hogy a testület döntésének köszönhetően a kĺjvetkező
ciklusban is betöltheti az igazgatói posztot. Mivel a beszámoló részletei el lettek küldve, így csak
néhĺĺnyfontosabb dolgot emelne ki. Elmondja, hogy a múzeum életében is nagy nehézséget jelentett
a koronavírus jáľvany, aszervezet és a mindennapi tevékenység életében is látszódnak a nehézségek.
2019. szeptembeľtől 2020 márciusáig teljes méľtékbentudott működni a m'űzeum. a napi
kötelezettségek teljesítésre keľĹiltek, kiállításokat és programokat is szervęztek. Magyarorczág
koľmanyĺĺnakjárványiigyi döntéseivel összhangban, valamint az elnökkel való egyeztetésnek
megfelelően döntött amuzęlłrlbezarásuől, és a munkatársak home offrce munkavégzéséről, Szeretné
kiemelni, hogy a nehézségekellenéľeazirxézrnényműködött tovább.
ĺtr/idomskinéNovók

Máľia képviselő ]0'54-koľ kimegł.

A beszámo|őtigazgatő ilr azzal folytatja, hogy a múzeum munkatársai rendkíviili kľeativitásról tettek
tanúbizonyságot, a taľtalomszolgá|tatás pedig egy új szintľe lépett, az alternatív kommunikációs
csatomáknak köszönhetően sikeľült eléľnialatgatokat A Jan Kiepuľa és Eggeľth Mźrtakiállítással
kezdődött igazan ez aheatív munka. Igazodtak a részleges újľanyitás nyújtotta körülményekhez is,
a nyílt téren megrendezett kiállításoknak köszönhetően megmutathatták a teljes anyag egy-egy
szeletét. Felmeľül a kérdés:lehet_e több vendéget fogađnia kiállító terekbęn? Aválasz, hogy sajnos

nem' ugyanakkoľ újabb lehetőségeket keľesnek arra, hogy a látogatőkat ne veszítsékel. A táľlatok
ezéľtkerültek ki kĹilső helyszínekľe, a székhelyen lévő kĹilső falľa és az udvarca. A látogatók
fogadásáľa szabźllyzat is készĹilt, ęz 15 foben jelöli meg a bent tartózkodó látogatók szźrnáú..Az
állanđő kiállítás munkálatai tovább folynak, a leállásokkal egytitt 70 %-ban maľ elkésziiltek a
munkálatok, a felső kiállító terem válaszfalahkal hat tészte lett osztva, ezenrészeknémelyike mráľ ki
is lett festve, az úgynevezett Deľenki terem mźłttészben be is van rendezve. Az elektromos munkrák
is részben be lettek fejezs,e, többek között a kiállítási tészLED viIágítása. Azidénbetervezett kétéves
hatarido tarthatő lesz, ugyanakkor nagyon optimista feltevésnek gondolja, hogy az állandó kiállítás
megnyitóját 202I végéretewezte, könnyen lehet' hogy ez nem fog megvalósulni. Szóba keniltek a
lengyel Kultuľális Minisztériumma| egyeztetett támogatások, az ęĺľőlfolyó tráľgyalások nagyon
ígéľetesnekttĺnnęk. Emellett további ťlĺanszitozási lehetőségeket is keres, erľől pedig tt$ékoztatni
fogja a közgyűlést. A létľehozottállandó kiállítás mindenki közös sikere lesz és bízik benne, hogy a
magyaľországi lengyelség védjegye lesz. Szeretné, ha ez a kiállítás a lengyel _ magyaÍ barátság
mođernkoľitantłjalenne. A múzeum pénztigyi helyzete stabilnak mondható, komolyabb pľoblémák
nincsenek, ahol kell, ott spórolnak, ahol kell, ott pedig költenek, ahol kell, ott pedig újabb
ťĺnanszítozásifonást keľesnek. A múzeumi költségvetés mintegy 15 Yo-akülső fonásbőI szarmazik
ha több pénz állna rendelkezésre, annak is jó helye lenne. Még egyszer szeľetnémegkĺlszonni ä
9
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jelenlévőknek, hogy meghallgattćú< az ĺĺsszefoglalőjéú.,szeľetné megkéľni akozgyulé,s tagjait, hogy
fogadjak el a múzeum e|ozo évi tevékenységéľőltartott beszĺmolót.

Haľdy olivér képviselő ]0.5B-koľ visszaion.

Elntik Nagyon köszöni

múzeum előzo évi tevékenységéľőltaľtott beszámolót. Szeretne gľatulálni
a múzeumnak, hogy a rendkívül nehéz időszakban - többek között a koronavírus jaľvány ellenéľe is
kiváló munkát végeztek, nagyon öľül az innovatív programoknak és megoldásoknak. Nagyon btiszke
a múzeumĺa, külön méltatja a Radio Polonia Węgieľska pľogľamját, valamint azt a tényt, hogy a
múzeum halad a korral. Azzal a kérdéssel foľđula jelenlévőkhöz, hogy látták_e az LKM Collection
soľozatot, továbbá a múzeum igazgatőjatudna-e hozni ebből paľ daľabot a következő közgyűlésre.
a

LKM ígazgatőja: Elmondja, hogy ez egy igen exkluzív kötet, amely nem is olcsó,
mindössze 150 darab lesz belőle, a példányok pedig megvásiíľolhatóak lesznek a múzeumban.
Piotľ Piętka' a

Iľidomskiné Novák Mária és Molnáľné Cieślewicz Elżbieta képviselők ]].0]-kor visszajĺ)nnek.
Forreiteľ Barna kepviselő kimegł ] ] '}]-kor.

Elntik: Van-e még kéľđés
a múzeum igazgatojełloz.EzutźnMihalik Imľénękmegadja aszőt.

MĺhalĺkImľe, LKK

telephelyvezetőz Két ponton is szeľetne hozzászőlni a múzeum
beszámolójźůloz,kétdéseiis lennének. Az egyik a májusi szögligeti múzęumba történő lźiogatáshoz
kapcsolódik. Ezen a ponton a beszámoló aĺľól szól, hogy májusban taIalkoző volt a megtaľtandó
Deľenki Búcsri kapcsiĺn. A polgáľmesteľ elküldĺĺttegy megkeľesést,hogy az épiletmekkoľateľĹiletú
a helyiségeket ugyanis lę kell feľtőtleníteni, eľľeazonbannem érkezettvźiasz.
A jelentés nem tér ki arca, hogy miéľtnincsenek lengyel feliratok atájhazban, valamit terveznek-e a
tajhazban.

A Derenki Búcsúsziĺkkörii rcndezvényként lett megtaľtva.
A Szögliget 0230J abészIetu ingatlan a Lengyel Kutatóintézet és Múzeumhoz tartozik, ezęn a
helytajzi sziĺmon pedig egy romos' balesetveszélyes épülettalálhatő. A jelentés nem téľki aľra, hogy
ott, és azzal mit terveznek. Ez a szabadtéľi muzeum és udvaľ akészłevonatkozik, a kápolna egy
mellette levő részheztaftozik. A ľomos épülettel valamit kezdeni kellene.

LKM igazgatőjaz Ez egy nagyon szakmai munka, ehhez egy jó céget kell keresni,
nagyon
ami
nehé,z. Ręméli, hogy nemsokáraátĄánlatis lesz eľre.
PĺotľPĺętka' a

Tupcsĺa Eva hĺvatalvezető: Elmondja, hogy a beszámolóba eredmények keľültek be, a problémát
igazgatő {ĺt jeleüe, és eľľeszeretnének megoldást találni. A 2020. évte ęz nem lett beépítveaz
intézményi költségvetésbe, így ez eredményként sem jelentkezett, 202l-ben viszont valószínúleg

megoldható .Igazat adígazgatő úrnak, hogy az ajánlatoknak teljeskönĺen be kell futniuk, a beruházást
szabályosan ęlő kell készíteni.A beszámolóban valóban eredmények jelentek meg.

BärczinéSowa Halina elniikhelyettes: Kiemeli, hogy az épület veszélyességemiatt bele kell
kerülnie ajövő évi tervbe.
Tupcsĺa Évahĺvata|vezetőz Aľľakéľia képviselőket, hogy akkor a 2O2L évľeolyan munkateľvet
fogadjanak el, amely eú. a projektet taľtalmazza. Fęlhívja elnökhelyettes asszony Íigyelmét,hogy
figyeljen aľra, hogy a munkaterv ténylegesenhrtalmazza ezeket a munkálatokat.
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Mĺhalik rmľe, LKK telephelyvezető: Elmondja, hogy neki az ugyben választ kell majd adnia a
polgáľmestemek. Még egyszeľ hangsú|yozza, hogy a 0230 J akészLętu épületben a Lengyel
Kutatóintézet és Múzeum van bejelentvę) ezaz épület pedig nagyon ľossz' omlásveszélyes állapotban
van, és a beszámoló nem taľtalmazza,mi aterv vele.
Tupcsia lĺva hĺvatalvezetőz Elmondja, hogy a munkateľv szőI a tervekľől, ebben pedig fel lehet
tiintetni, hogy mit szerętnének csinálni, a fontos dolgokat fel lehet tĹintetni, ha pedig ebben nem
szeľepel valami fontos ügy, akkor eztjelezni lehet.

Ewa Modrzejewska képvĺselő: A múzeum és Deľenk nagyon fontos, de a munkatervet kinek kell
elkészítenie.

Tupcsia Eva hivata|vezető:

k<lzgytĺlésre kell elkészíteniük.

A

munkaterveket

az

intézményvezetők készítik,és a novemberi

WidomskĺnéNovák Máľia képviselő: A beszámolót olvasva észrevételezi,hogy önmagában
Derenkľől nagyon kevés infoľmáció van benne. Deľenkre több figyelmet kellene foľdítani.
Hangsúlyozza,bogy a beszámolót olyan feltétellel fogaĄa el, hogy eľre a témératöbb ťrgyelem

iľányul, és figyelembe veszik a deľenkiek véleményétis. A jogi helyzettel kapcsolatban továbbľa sem
lát előrelépést.

Elnłik Deľenk nem csak

amitzeum, hanem azLKK dolga is, ez pedig azSzNISz módosításában is
megielenik, így ennek akétiĺxézménynekvan tennivalója.

Molnáľné Sagun Zdzisława Marĺa, az LKK igazgatőja: Kijelenti, hogy a Deľenkkelkapcsolatos
munkatervben szeľeplő feladatokat teljesítették.

Elnłik: Még egyszeľ hangsúlyozza, hogy ez egy beszámoló volt. Vďakinek van-e a

témélhoz

kapcsolódóan kéľdése'hozzászőIäsa.

WidomskĺnéNovák Márĺa képvĺselő:Véleménye szerint lehet, hogy van olyan képviselő, akinek
túl sok Deľenk, de úgy érzi,hogy hiába beszélnek ľóla, egy idő után ez mindig háttéľbe szorul. Ha
valaki pedig nem tudja, hogy mi azaDercnk akkor jaľjon utána.

Báľkányi Péteľképvĺselő:Elmondja, hogy ha nincs Derenk, akkoľ a képviselők sem iilnek

a

teľemben.

Piotľ Pĺętkao a LKM igazgatőja: Kiemeli, hogy az iĄ

lesz.

Elniik

áIlando kiállítás legfontosabb eleme Derenk

Ha nincs több kérdés,megkéľia képviselőket, hogy szavazzanak a múzeumi beszámolóról.

Országos Lengyel Onkormányzat Kiizgyűlés e 49t2020. (x.02.)

otÖ KGY számú
batározata:
Az orszźlgos Lengyel Önkoľmányzat Közgyűlése 11 igen szavazatta!, 1 ellenszavazat mellett,
tartőzkodäs nélkiil elfogadja a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum igazgatőjának az intézményi
Az

miÍkö

dé srő

l szőlő

b e

számolőj át.
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Otiidik napĺrendi pont:
Elnök ismeľteti az ötödik

napiľendi pontot, amely a hivatalvezeto beszźmolójáľól szól' Felkéľi
Tupcsia Évahivatalvęzętó asszonyt, taľtsa meg beszámolóját a hivatal tevékenységéľől.

Tupcsia Eva hivata\vezetőz Tájékońatőjában elmondja, hogy a nemzetiségi töľvény aIapjan a

hivatalvezető évente egyszeľ beszámol akizgyulésnek. Minden kĺizgyűlésenhozzászól a témék'hoz,
szeretné,hahatározat sztilętne a hivatali beszámoló elfogadásáról. A stabilitás és annak megtaľtása
nagyon fontos, a Magyaľ Áilamkincstár ellenőrzési jegyzőkönyve ezt meg is erősítette . A gazdasági
vezetoi posztľa pályázatot írtak ki, novembeľ 1-jétől egy olyan személy keľül ebbe apozíciőba, aki
ismeri a szewezeti rendszeľt, valamint azokat a szabályokat, amelyeket be kell taľtani. Jelenleg öt
állandó munkatiáľsa van a hivatalnak, mivel az egyik kolléga nyugdíjba ment. Azokat a feladatokat
amelyeket valamilyen ok miatt nem tudnak ellátni' megbízás ritjan igyekeznek ellátni.
A könyvelő és a bérszámfejtő is ktĺlsős, atakarÍtćłsiés gondnoki felađatokatis ktilsős személy lźltja
el. A közgyiilési hataľozatok végľehajtásľakeľĹilnek, akozgyulések mindig elő vannak készitve, az
intézményekvonatkozásában a gazdtůkodás folyamatos. Amikoľ 2019 októbeľében az előző
önkoľmányzat megszunt, akkoľ az átmeneti időszakban, töľvény a|apjtn a hivatal látĺa ęl az
önkoľmányzati feladłokat, és az új testiilet alakuló ülésétis levezényelte. A hivatalvezetői ľészletes
be számol ó a kövętkez oket taľtalmazza:
Az otszágos Lengyel Önkormanyzat Hivatala (a továbbiakban: oLÖH) az Orszźlgos Lengyel
Önkormlány zat (atovábbiakban: oLÖ) által alapított kĺĺltségvetési
szeľv'

Az Njt. 122. s alapján az oLoH az

orczźlgos önkoľmĺĺnyzat szerveként előkészíti és végrehajtja
annak határozatait, ellatja az orczźlgos önkoľmanyzat gazdźůkodásával kapcsolatos feladatokat.

2019. októbeľ I3-án soľ keľĹilt az általános helyi és nemzetiségi önkormányzati

választásokra.

Az Njt. 12Ż. s (3) bekezdés c) pontja és I23. (4) bekezdés f) pontja alapján az új önkormźnyzat
me galakul á sźłigaz oL ÖH ellátta idei g lene s kezelő i fe ladatokat.
Aválasńások eredményeként 2019. október 30_án megalakult azoLojelenlegi összetételében. Az
alakulő Ĺilést a Nemzeti YźůasztásiIrodával együttmiĺködésben megszervezte és
lebonyolította.
Még ebben a hónapban soľ keľiilt az Allomás utcai ingatlanban a gánĺezeték felbővítésére,
gźzőracsetéľe,és a teljes flĺtésihźiőzat átmosásiĺľa, a fiités beindításáľa.
A Baranya Megyei Kormányhivatal ellenőrzést folytatott az Iskolánźll, amelyre vonatkozóan a
fenntaľtótól kértékadatokat, az ellenőľzésben ńszt vettünk kapcsolattaľtóként és

otoH az

adatszolgátltatóként.

A

Magyaĺ Áilamkincstáľ számfua közbenső

szabźúyszeniségi ellenőrzés vonatkozásában.

adatszolgéłltatást teljesítetttink

a

pérzngyi

Az egyes intéznéĺyekvonatkozásźhan önálló

bankszrĺmlát nyitottunk, eleget téve a jogszabáIy
előíľásainak és a Kincstáľ felé tęttlntézkedési Tervnek.
Az Iskola vonatkozásthan a köznevelési támogatási igény véglegesítésétfenntaľtói oldalról
elvégeztiik.

2019. novembeľ hónapban, az alakulő ülést követóen az új elnök személyéľőla megfelelő
hatóságokat éľtesítetttik,az egyes éľintett szervezeteknél (bank, NISZ, támogatáskezelo szewezet
stb.) bejelentést megtettük, a régi elnök jogosultságait megsziĺntettfü, az uj elnök Észéte
jogosultságot kétttink. Budapest Fővaľos Kormányhivatala kozremúködésével az elnöki átadás-
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átvételt elvégeztiik. A novembeľ 30-i közgytĺlést előkészítettük, lebonyolítottuk, majd a döntéseket
végrehajtottuk. A belső ellenőľzés IV. negyedévre megtöľtént.

2019. decembeľében szolgálati mobiltelefonokat szeľeztünk be az intézményvęzetők ľészéľe.A
dolgozók tészérękarácsony előtt a szabadságokat kiadtuk.
2020. januáľban ismét megrendezésľe kertilt a Lengyel Bál, melynek szervezési és lebonyolítási
feladatait az oLo munkatĺíľsailáttak el. Az M30-as nyomtatványok kiadása a dolgozók és
megbízottak részérehatáľidőben megtöľtént.
szeľződésęket felülvizsgálatuk, 2020. évi
szeľződések megkcitotttik.

A

2020. febľuĺ{ľbana Magyaľ-Lengyel Baľátság Napját előkészítő bizottság ülésein ľészvétel,
költségvetés előkészítése,februáľ Z9-iközgyűlést előkészítetttik, lebonyolítottuk, majd a döntéseket
végrehajtottuk. Gazdas ági vezetó megbetegedett. Felad atait (
2020. máľcĺus ombudsmanhelyettes Asszony látogatása aZ oLÖ-nél.
koľonavírus
világźlľvár'nyal kapcsolatos vezetoi egyeńetések megszervezése, segítségnyújtásintézmények
részéręa jarváĺyugyi intózkedések megfelelő végrehajtásaban. Jérvtnyügyi helyzetnek megfelelő
hivatali munkaľend kialakítása. Belső ellenőľzés I. negyedévľeellenőrzési tervnek megfelelően.
Mĺĺľcius17-től távmunka
foszabtĺ|y, folyamatos iigyelettel munkaidőben, korlátozott
nyitvataľtással.

A

a

2020. ĺĺprilĺsPľo Cultura díjra jelölés előkészítése.Kincstaĺi utóellenőľzés megindítása.
Szabályzatok feltöltése, vezetői nyilatkozatok előkészítése,feltöltése. Egy kolléga nyugdíjba

vonulása. Y ezetoi éľtekezlet.

2020. május Kincstaľi ellenőľzés folytatása. Dokumentumok kiválasztása és feltöltése. Bankszámla

kivonatok, fokönyvi kivonatok feltöltése.

2020. június közgyiĺlés előkészítése.Intézményekküldő folyosóinak buľkolása. Balatonboglĺíľi
oktatási Központ közbeszetzési kiírása. Közbęszeľzési eljáľás lefolytatása. Június 15-től jelenléti
munkavégzés a fo szabály. Külső s bér számfĄto alkalmazt.sa.

2020.júlĺusközgyrĺlés. Nyaĺi szabadságok kiadása dolgozók részérę.Balatonbogltti épitkezésIII.
ütem elindulása. Elektronikus napló megnyitása. Július 25-én elhunyt a gazdasźryi vezetó. Iskola
debreceni mfüöđésihellyel kapcsolatos ügyintézés Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal.
Áilamtitkáľ Úr balatonboglaĺi ińgatlannal kápcsolatos javaslatainak végiehajtása: mémökökkel
egyeztetés, megľendelések.
2020. augusztus nyźriszabadságokkiadásadolgozók rész&e. Együttműködés Miniszterelnökséggel
a nemzetiségi kiadvany fotőanyagźłnak összeállíLĺsában. Gondnok felvétele megbízási szeľződéssel.

Gazđasági vezetó jogviszonyźnak lezarttsával kapcsolatos ügyintézés. Gazdasági vezetoi poziciő
meghiľdetése.

2020, szeptember vezetói értekezlet. Közgyűlés előkésztése. 2021. évi pályazati lehetőségek
felmérése,pály źnatok előkészítéseés beadása.
Fentieken tťll minden hónapban felmeľĹil, többek között:
NAV adófolyószĺĺmlák ellenőľzése, munkát teľhelő adók beÍizetése,
v ezeto éľtekezlet összehívás a, tartása, emlékeztető kikiildése,
bét szétmfej tés, fizetési j egy zék kiadása irtézmény enként,

-
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k<inyvelés, kincstáľi adatszolgźitatások.

Minden, oL Ö_ s intézményvonatkozásában :
cégkapumegbízottként az összes beéľkező hatósági megkeľesésbeéľkezik,
e-papíľokbeadása ügyintézés, az összes hatóságnál lehetőség van elektronikus tigyintézés
keľetébenelj áĺást indítani, kéľdéstfeltenni,
utalások indítása,
könyvelés,

-

_
_
-

bérszémlfejtés,

adóügyek,
munkaĹigyek,đolgozóbe-kiléptetése,
keresőképtelen dolgozóvalkapcsolatos iigyintézés,
jogi ügyek (kincstaľi nyilvántaľtás, felmerülő egyedi esetek kezelés)
gazdáIkodást érintő kérdésekremegoldás keresése,
bankügyek (ogosultság kéľések,utalások, szźmlakezelés) intézése
belső ellenőľzés koordinálása, belső ellenőľzések.

A

Hivatal biztosította a közgyulés és bizottságai feladatai ellátáshoz a szükséges héńteret, az
előteľjesztések tervezeteinek előkészítósét'figyelemmel kíséľte,a bizottságok munkáját,
nyilvántaľtotta,klzzétette és teĘesítette ahozotthatározatokat, elkészítetteaz éves munkateľvęt és
tevékeny részt vett a munkaterv teĘesítésében.
A folyamatosan érkező hatósági, ťlnanszírozóí, táľsszervi megkeresésekĺe hatráľidőben válaszoltunk.
Az oLoH-nél 2020. szeptembeľ 30-íg I94 tlgy, az oLÖ tekintetében 228 ngy volt, amellyel
kapcsolatosan az ügyintézést a Hivatal dolgozói végezték,és végzik. Egy ügyhöz tijbb alszétm
tartozik, az |rgy j ellegétől filggően. Ha egy (kiktildött vagy beérkező) válass zal lezźthatő az ťlgy , 2
alszánrl, amennyiben több szęrvezetet érint, több levelezés szükséges, a 60 a\szémot is eléľhetíaz egy
lj;gyhoz tartozó alszámok mennyisége.
A Hivatal ezen felül páIyazatokat készített elő és elszámolta azokat, elvégeńe az ezze| kapcsolatos

adminisztratív

és szervezoi

munkát. Részt vętt

az országos Nemzetiségi Önkoľmányzatok

Szĺivetségének(a továbbiakban: ONÖSZ) ülésein és munkájában, lehetőség szerint bekapcsolódott
azorszélggyiĺlésNemzetiségek Bizottságának (a továbbiakban: NEB) munkájába.
Az oLo źůtalferntaľtott intézmények gazdálkodási feladatait a Hivatal folyamatosan ellátja' A
megbízott külsős könyvelő segítségévelaz ađatszolgáltatások Ż0l9. év végéľenapľakésszéváltak,
ezazőtais így van.
Az oLoH az átutalásokat szabźllyszenĺbizonylatolással, hataľidőben teljesített minden iĺtézmény
vonatkozísában.

Minisztéľiumoktól, NEB-től, a Magyaľoľszágon ÉtoNemzetiségek VédelmétEllátó
Biztoshelyettestől, oNÖsz_től és egyéb szervezetektol érkęző megkeľesésekben az oLo és a

Hivatal kooľdinálja a nemzetiségi álláspontot, kapcsolatot tartott, együttmtĺködve az országgyűlés
lengyel sző szőlőj áv al.
A beszámolót követően megköszöni kollégáinak an a munkát, amellyel a hivatal tevékenységétel
lehetet lźúni,az elnök asszonynak és vezető táľsaknak pedig köszöni az egytittmúködést.
Egyéb kéľdés,észľevételnincsen.

Elnłik Kö'szĺjni

a

hivatalvezető asszony eddigi munkáját, megkéri a képviselőket, hogy szavazzanak

a hivatalve zetői bęszámo ló elfo gad ását ől.
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Az

Oľszágos Lengyel Onkoľmányzat Kiizgyíĺlése5012020. (x.02.)

határozata:

ol,o KGY

számú

Az

otszćtgos Lengyel onkormányzatKozgyulése 12 igen szavazattal, e\lenszavazat és taľtózkodás
nélkiil elfogadja az Országos Lengyel Önkoľmányhat Hivatalavezetojének a nemzetiségek jogaiľól
szőIő2011. évi CLXXIX. törvény (atovábbiakban: Njt.) 123. $ (1) bekezdés e) pontja alapjantaľtott,
a Hivatal tevékenységéről készítettbeszámolój át.

Hatodĺk napirendi pont:
Elnĺik ismeľteti a hatodik napiľendi pontot' amely azegyes ingatlanokkal kapcsolatos' FelkéľiTupcsia
Evahivatalvezetot,taľtsa meg bevezetőjét a napiľendi ponth oz, eloszira mindenki álta|mfu jol ismęľt
balatonboglríľi ingatlan vonatkozásában. Elmondja, hogy az iigyben mindenki jől tájékozott.
Kiosztásľa keriil a jelenlévő képviselőknek a Balatonboglari oktatási Központ felújításaII. és a III.
ütemének költségeit tartalmaző kimutatás.
KolIĺźľJános képviselő ] ].] ]-koľ kimegl.

Tupcsĺa ÉvahĺvataMezetőz A balatonboglári építkezésIII. ütemére október 15_ei teljesítési
hataľidővel lett kötvę a szeruodés. Beszélt a műszaki ellenőnel és a műszaki vezetővel, úgy túnik,

hogy a szeľződésben foglalt hataridőttartani tudják. A II. ütemľe szánt támogatásbőlhozzávetőleg
40.000 Ft maľađt,ez benne van a kiosztotttablazatban. A kimutatiís a II. és III. ütem költségeit mutatja
be. Az ismeľt okok miatt a III. ütemrę száĺlt támogatásból nem maĺad semmi, néhány áthidaló
tekintetében muszéĄ volt áttervezést csinálni, ellhęz pedig pótmunka kellett.
kivitelezők
folyamatosan dolgozrak, feltoltik az elektľonikus naplóbaazamap ellátott feladatokat, folyamatokat.
A munkák elvégzésefotÓkon is dokumentálva vaĺ. Nagyon bízik abban, hogy mihamaľabb rijabb
foľľásokat is lehet szerezlĺ. Szeptemberben több helyre nyújtott be péłlyázoľtaz önkornźnyzat,
Lengyeloľszágba is lett beadva pźllyázat, de lesz páIyazat beadás a BGA Zĺt.-hez is. A beadott
pályazatohól minden intézménytekintetében novembeľben készül egy összefoglaló, ekkor teljes
könĺ áttekintést kaphatnak az isszęs beadott pályázatrőI.

A

Elniik: Először is köszönetet szeretne mondani a kollégáinak eddigi munkájukért. Majd lengyeltil
elmondja, ne csodálkozzon senki, hogy gyakľan k&dez azzal kapcsolatban, hogy egy összeg

felvételévelvagy elkĺĺtésévelegyetéľtenek_e. Magyarul folytatva elmondja, hogy bfu az elnöknek a
jog szerint akĺíľegyediil is lehetősége lenne arľa, hogy ezeŁłłĺlrcndeIkezzen,de nem taľtja etikusnak,
hogy kérdezés nélkiil rendelkezik összegekľől, főleg, hogy nem kis összegekľől van sző, ezértűgy
gondolja, hogy legalább elektronikus úton jóváhagyástkell kéľni.Öľömét fejezi ki' hogy ilyen téľen
is kap segítséget.

Kövesdĺ Hanna képviselő: Rákérdez, hogyan állnak a munkálatok a balatonboglłáľi ingatlan

vizesblokĘában.

Tupcsĺa Évahĺvata|vezetőz Van ĺjsszeállítás anőL, hogy mi az aminimális frĺtőtest mennyiség,
amely a vizesblokk helyiségeibe kellhet, eľľemintegy másfél millió forint szükséges. A működési
pénzből ez megvalósítható, a kazźnvásaľlás pedig egy régebbi pályazatba belefért, ez abból lett

ťtnanszírozva. Azéttĺiľülne,ha lęnnének újabb foľrások, meľt akkoľ más munkákat is lehetne végezni.
Akazén megvan, de még nem szállították lę, a helyi kereskedőnél van, már tudható, hogy ki fogja
beszerelni. A gázhalőzatot bővíteni kell, de ehhez is megvannak a tervek.

Elnłik: Ha további fejlemények lesznek, éľtesítenifoďák

a testületet.
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Az Allomás utca 8. szám alatti telek vonatkozásában elmondja, hogy árverésen akaľtak eladni a telket.
Ez egy hosszti, de keskeny telek. Az első áľverésen 30.000.000 Ft volt az aľa. Mivel nem sikeľült
eladni, ezért egy második ĺĺľverés
is volt. A teľület egyébkénta X. keľület tulajdona. Az iskola

igazgatőjaĺjľömét fejezte ki a telek kapcsán, és elképzelése szeľint az iskolát a telken bővíteni lehetett
volna. Az esetleges telekhasznosítás tigyében mĺĺľnagyon ktilönbözőek voltak a vélemények.A
polgrĺľmesterés a vagyonkezelő eddig nem válaszolt az eziľźnyű megkeľesésľe. Ha a második
áľverésense tudtrĺk eladni, a telek áĺa nagy eséllyel még mindig 20.000.000 Forint felett van.
Felvetődik a kéľdés:ezlesz-e olcsóbb, egyaltalttnvan_e olcsóbb telek. Jelenleg folyik a balatonboglári
beruházás, így nagyon el kell gondolkodni, hogy kell_e még egy ilyen méľtékűprojekt, egy rijabb
nagy beruházás ľengeteg időt éspénztvinneel.

Ewa Modľzejewska képviselő: Lengyeliil ö'sszegzi, tudni, hogy van egy kínai, aki szeretné
megvenni ezt a telket. ĺllĺtolagazönkoľmänyzattőlkapott a lengyél önkoľmrínyzatinformációt, de
nem válaszolt. A napokban állítólag eladásľa kertil ez a telek az említett személynek, az át pedig a

fentebb említętt 30.000.000 Ft' Képviselő asszony megsegyzi, hogy itt az iskolában sok a gyerek,
sokan jelentk eznek,a hely ugyanakkor nagyon kevés. Érdemes lenne ezt a telket megvenni. Az anyagi
lehetőségeknél felsorolja, hogy a Paľlamęntben van nemzetiségi szószólója a lengyelsógnek, dr.
Rónayné Słaba Ewa, meg lehetne kémi őt, kérjen támogatást, hogy meg lehessen venni ezt a telket
amelyet nem csak az iskola hasznosítan a.Haa kínai megvenné ezt a telket, akkor eztugybeépítheti,
hogy az ablakok használhatatlanok lesznek. A lengyel Sejmben dolgozik JanDzieđziczakképviselő,
akivel képviselő asszony személyesen is találkozott egy testvéľváľosikonfęľenciiín, képviselő tľ
jelenleg nemzetiségi ügyekkel foglalkozik. Éľdemęslenne' atémźlbanegyeztetniDzíedziczakir'ral,
nem szabadna elszalasńanialehetőséget, hogy vegytink egy telket, amelyet az iskola is használhatna.
Az iđéna koronavírus jáľvány míatt tĺibb nagy volumeníj rcndezvény elmaradt, így lehetségesnek
tĄa, hogy tudott valamit spóľolni az ijnkoľmźlnyzat, továbbá lehetségesnek tartja azt is, hogy az
iskola is tudna ebben segíteni.

Elniĺk: Lengyeltil megkéľdezi,hogy mikor keľĹilt soľ ene a testvéľvárosi találkozóľa? Megjegyzi,
hogy a Dzieđziczak únal ápolt jó viszony még nem jelenti aú, hogy van is pénz a bęruhźľzźĺva.
30.000.000 foľintja nincs az önkormányzatnak, ęhhez kölcsönt kéne felvenni. Edđiglengyel ľészľől
ígéľetetkapott az önkoľmźnyzat a balatonboglaľi beruhĺŁásľa, đepénz eddig nem éľkezett,az
ígéľetekľenem lehet feltétlenül aLapozni. Ha nem renđelkeztink biztos kerettel, akkor nem lehet egy
ilyen kockŁatos vállalkozäsba belekezdeni. Ha még meg is venné az önkoľmźnyzat a telket, akkoľ
azt megfelelő módon be is kéne építeni, ami további költséget von maga után. Az ügyön akkor tud
ígazán e l g ondolko dni az önkoľmany zat, ha me gj ön a v źlasz a po l g ármestertő l.
] ].]

7-kor Tupcsia Évahivatalvezető kimegl, és Kolláľ János képviselő visszajon'

Molnáľné CieślewĺczElżbĺetaképvĺselő:Megkéľđezi,hogy mekkoľa teľületű ez atelek.
Ktivesdĺ Hanna képvĺselő: Megjegyzi, figyelembe kell venni egy esetleges beépítésikötelezettséget
is, fontos, hogy ilyen fęltételne legyen _ ezzel a véleménnyęlaz elnök is egyetéľt.

ElnłĺkKiegészíti, hogy

felmeriilt a hitel felvétele is. Eľľe nincs lehetőség, ezt ugyanis vissza kell
ťlzetni, ha pedig Lengyelorszagből nem érkezik foľľás, akkoľ nem tudja az önkoľmźnyzat a hitelt
ťtzetni.

Dr. Nemes Dénes ügnéd és Tupcsia Évahivatalvezető

11'

|B-koľ visszajôn.
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Haľdy olĺvéľképviselő: Megerősíti, hogy a jelenlegi feltételek mellett nem szabad egy újabb

-

építkezésbebelekezdeni. Ugyanakkor látszik, hogy az iskola teľjeszkedik, több telephelye van
bolygótelepüléseken is, ez a kĺ}zlekedési sajátosságokból is adódik. Egy ilyen összeget szálmitőgép,
laptopok vagy tabletek vásáľlásáľa is lehętne költeni, ezeket olyan többgyeľekes családoknál is
lehetne hasznosítani, ahol erľe ęredęndően nem lenne lehetőség, az iskolai fejlesztóseket ebben az
iránybanlátja.

Elnök megadja aszőtdĺ. Nemes Dénes ügyvédnek.
Dr. Nemes Dónes ügyvéd: Amíg azországos Lengyel onkoľmányzatnemrendelkezik a megfelelő
költségvetési fedezettel, addig nem vállalhat kötelezettséget. Azt lehet tenni, hogy a Kőbanyai
Önkoľmányzattal vételi szandéknyilatkozatot tesz az oľszágos Lengyel Önkoľmanyzat, ebben ki
lehet jelenteni, hogy amennyiben az országos Lengyel Önkoľmányzat kĺlltségvetésifoľľást kap,
akkor ęzt atelket megvásĺíľolja. Mindezen kívül figyelembe kell venni, hogy a telek áľa 30.000.000
Ft, ehhez pedig hozzźtjon a beépítésis, amelynek négyzetméteľenkéntiára I,4 millió Ft,ńndásul ez
kijzintézménynek minősülne. Tajékońatást lehetne kéľnia szeľb önkotmányzattől, amely Lóľéven
állami támogatás igénybevételévelzoldmęzos benlhź.zás keľetébenépítkezett. Meg lehetne tenni,
hogy amennyibeĺ az egyik intézményľendelkezik szabad foľľiíssal,az megvehetné a telket, a másik
pedig építkezhetne tajta, egyébkéntpedig nem biztos, hogy az önkoľmányzat ilyen méretű épületet
enged felhúzni. Az tĄabb építkezéslehetőségétől j elenleg az önkoľmány zat nagyon messze van, ezen
kívĹilnem biztos, hogy lesz engedély a sziikséges magasságú és nagyságú épület felépítésére.

Báľkányĺ PéteľképvÍselő: Egyetéľt Haľdy olivéľképviselő úľľal,aki más módon költene pénzt az
oktatásľa. Amíg nem lehet minden településen az iskolákat noľmálisan megcsinálni, addig a péĺlzt
online oktatás fejlesztéséľeis lehetnę foľdítaĺri.Egyetéľtazzal a véleménnyelis, hogy fedezet

hiányában építkezésbenem szabađbelekezdeni.

Ewa Modľzejewska képviselő: Elmondja, hogy online oktatásra nem lehet pénzt fordítani.

Elnök Van-e valakinek

kéľdése'észrevételea telekkel kapcsolatban?

Dr. Rónayné Słaba Ewa

leng1,łel nemzetiségi szószóló ] 1.22-kor megérkezik.

Az Országos Lengyel Önkoľmányzatot nem keľesték a telekkel
kapcsolatbar\ az önkoľmanyzatnál nincs ezzel kapcsolatban iktatott ügyirat. Mi keľesttik meg a X.
keľiileti önkormányzatot, hogy adjon tajékońatást, de a megkereséstinkľe nem jĺitt válasz.
Tupcsia Évahĺvata\vezető:

Elnök Megkéľdezi Ewa Modľzejewska képviselő

megkeľeste ot aX. keriileti Önkormányzat?

asszonyt, milyen módon éľtesülta megkeľesésľől,

Ewa Modľzejewska képvĺselő:Elmondta, hogy folé jelezték, hogy az oľszágos Lengyel
onkormanyzatnemválaszol

a telek iigyében, egyben kijelentette,

hogy felveszi velük a kapcsolatot.

Szalaĺ Árpád képviselő: Jelzi a jelenlévő képviselők felé, hogy megéľkezett a szőszőlő asszony, az
előzményeket a telekkel kapcsolatban fel lehetne vázolni neki.

Elniik: Egyetért azzal, hogy szószóló asszony mondja

el véleményéta telekvásárlással kapcsolatban.

Dr. Rónayné Słaba Ewa lengyel nemzetĺségĺszószĺĎIó: Elmondja, hogy rlem az ő véleményea
legfontosabb, hanem az, hogy reálisan közelítsék meg a kérdést.Miután a pénzigyi fedezęt hianyát
17
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megerősíti, elmondja, hogy így nem lehet beruházástkezdęni. Nem taľtja túl jó ötletnek, hogy ismét
a magyat áltamtól kérjenek pénń úgy, hogy még a jelenlegi beruházás sincsen befejezve. Új
beruhé"zźscsak akkor indulhatna, ha a másik már be van fejezve. Megjegyzi továbbá, hogy mindig
kéľünkpénzt a magyar és a lengyel államtól, de a lengyel államtól nem érkezik pénz, miközben
maximális segítségetkapunk a magyar államtól, ez pedig egy kellemetlen helyzetet teľęmt.
Összegzésként elmondja, hogy jó lenne a telekvásáľlás, de eľľejelenleg nincs mód.
Dľ. Nemes Dénes ] ].3]-koľ kimegł.

AtĄékoúatóban elhangzott infoľmációkat aközgytilés egyhangúan tudomásul vętte.
Hetedĺk napiľendĺpont:
Elnĺik ismeľteti a hetedik napirendi pontot, amely a Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola tantźĺrgy
felosztásáról szól. Megkérdezi, hogy Van_ę hozzászőlás, kéľdésaz előteľjesztéssel kapcsolatban.
Tupcsĺa Évahivatalvezetőz A tantáľgyfelosztás aľról szól, hogy aziskolában, illetve a telephelyeken
mikoľ vannak atanőták, és milyen tantaľgyakat tanítanak. Ataĺtérgyfelosztas meglétét jogszabály
íľjaelő.

Elniik: Pontos címlistát kéľa telephelyekľől
Lang Anna, a Lengyel Nyelvoktatĺí Nemzetiségĺ Iskolaigazgatőjaz Jelzi, tud ilyen listát készíteni,
amit később elküld.

Ewa Modnejewska képvĺselő: Jó lenne igénybe venni a tetőtéľben található helyiséget, męrt az
iskola éptiletébennincs mĺĺľhely.

Elniik

Elmondja, hogy erre nincs mód, meľt az iIyen oktatásra nincs engedély, a fenti helyiségek
iľodának és közĺĺsségi térnek lettek kialakítva'

Ewa Modľzejewska képvĺselő: Megjegyzi, valamit tenni kell, meľt már egy
oktatás, a helypľobléma ügye pedig nincs megoldva.

hónapj

a fo|yik az

Elnłik: Elmagyaúnza,hogy még az ęlőzo önkoľmányzat döntott aľról, hogy így legyenek kialakítva
a

helyiségek, ennek a ténye pedig jegyzőkönyvben

rögzítve lett.

Ewa Modrzejewska képvĺselő: Lehet_e segíteni abban, hogy ez vźůtozzon.

Elniik: Ügyvédúnaltöbb ptőbálkozás is volt amódosítás miatt, de eddig még nem jöttpozrtívvá|asz.
A fenti helyiségekben az ol<tatást engedni nem szabad, a helyiségek a hivatal részétképezik.
A tanácsteremmel más a helyzet, ott mĺĺrtöbbször voltak a gyeľekek. Ugyanakkor felhívja a
Íigyelmet' hogy minden oktatásnál hétvégénvalakinek kimondottan azért be kell jĺinnie, hogy
kinyissa az épuletet' a hivatal kulcsait nem lehet átadnĺ. olyan megoldás lehet, hogy más, nagyobb
helyiséget keresnek, bérleti lehetőség is felmenilhet. Ielzi, hogy a X. keľületben két helyen is jáľt
ilyen céllal, de nem járt sikeľľel, persze lehet keresni tovább.

Lang Anna, a Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola igazgatójaz Az iskola nagyon sok pénzt
fektetett eÍTe a helyľe, felépítettéka jtĺtszőteret, az iskolát, a tęľmeket koľszenĺsítették,mindenki
18
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megszokta, hogy az iskola itt van, ezért nem szívesęn mozdulnának el innen. Megoldást kellene
találni a fenti rész használattłtoz, csak a szakszeríł' tĺiľvényesés hivatalos megoldás t tamogatja. Ez
Ĺigyben meg lett bízva egy iigyvéd, aki megvizsgálja a módosítási lehetőségeket.

Ewa Modrzejewska kópviselő: Szeľetné megkĺiszĺinni Piotľ Piętka igazgatő úrnak, hogy náluk teret
biztosít egyes órák megtartásáĺa_ a kĺĺszönetnyilvĺĺnításhozelnök is csatlakozik.
Egyéb észrevétel,kérdésnem hangzik el.

Elntik: Megkéľi a képviselőket, hogy szavazzanak a Lengyel Nyelvoktató Nęmzetiségi Iskola
2020 l202l. évi tantárgyfelosztásĺĺľól.

oľszágos Lenryel Onkoľmányzat Közgyűlése 5l,l2020. (x.02.) ol,o KGY számú
határozata;
Az orszźąos Lengyel ÖnkormányzatKözgytilése 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadja a fewúartásában múködő Lengyel Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola 2020l202L évi
tantrĺľgyfel o sztás ái az alábbiak szerint

Az

:

,,LNNI tantáľgyfelosztása 2020 l2I tanévben

Az iskolánkban minden osztályban, csopoľtban hetente egyszer tartunk 4 óra lengyelnyelvet és 1 óľa
népismeret, hétköznapokon délután és szombaton délelőtt.

Telephely
Budakeszi
Csóľ
Debľecęn
Dunaúivfuos
Göd
Gödöllő
Pécs
Szentendre

Szolnok
Veszprém
Budapest

Budapest

Tanáľ
Danuta Misiąg - ollár
Lucyna Szabados
Tibor Rácz
Ewa Modrzeiewska
Joanna Karpiniak
ElŻbieta Jezięrska- S zabó

Alina Tóka
Alina Papiewska- Csapó
Annamáľia Budai
Lucyna Szabados
Alina Papiewska-Csapó

Foelalkozás napia
Kedd 15:00 * 18:45
Szeľda 14:30 _ 18:15
Szombat 8:30 - 12:45
Szerda 14:00 - 17:45
Hétfión 16:00-19:45
Szeľda 16:00 _ 19:45
Péntek 15:00 _ 18:45
Szerda 15:00 - 18:45
Csütörtök 15:00 - 18:45
Szerda 15:00 - 18:45

Kedd 15:00 * 18:45
Kedđ16:00 - 19:45 9-l2.

évfolyamos
felkészítésaz

tanulók,
érettségi

Anna Lang

és/vagy nyelv vizssźra
Csütöľtök 16:00 _ 19:45
l0 -12. évfolyamos tanulók
Péntek 16:00-19:45
3-4 évfolyam

Alina Papiewska_Csapó

Nyelvosztály 5-8. osztályos

BarbaruVirágh

Budapest

tanulók
6-7. évfolyatl
5. évfolyam
Szombat 9:00 - 13:45
1. évfolyam

Baľbaľa Viragh
Maja Wanot
Budapest

Anna Lans
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Ewa Modľzejewska

Nyelvosztĺíly

3-4.

évfolyamos tanulok

Viľágh Baľbaľa

Nyelvosztály 7-I2 évfolyam
A2 szint

Maja Wanot

2. évfolyam

,,Szünetel'' státuszban van kevés gyerek létszám miatt a
2020121 tanévbęn nem
folytati uk az oh'tatást.
',Szĺinetel" státuszban van -

Ujpest

Székesfehérvár

jelenleg nincs se tanaľ, Se
elegendő tanuló létszám.

Nvolcadik napiľendĺ pont. Egyebek:
Elnök az online tanítźsés az iskolai helyiséghasználat kapcsán elmondja, hogy az egyeztetéseket
folytatják.
Ewa Modrzejewska képviselő ] ].37-koľ kimegy.

Molnárné CieślewiczElzbieta képviselő: Volt olyan elképzelés,miszerint

az önkorm źnyzat egy ingatlant.

a Stefiínia úton vett

volna

Elntik Mivel

a nagykövetség is szerętné eztazingat\ant, a minisztéľium szintén éľdeklődik' ráadásul
a tényleges fulajdonos nem ismert, ezért nem látja, hogy eľľe lenne lehetőség, ľĺáadásul a megfelelő
kialakítás tĺibb évbe telne. Befogađó iskolát kéne keľesni, ahol lehetne őrát tartani. A Stefania úti
ingatlan ügyében tovább bonyolítja ahelyzetet, hogy az egy mtĺemlékóptilet.

Lang Anna, a Lengyel NyelvoktatĺĎ Nemzetiségi Iskolaigazgatőja: Nem teljesen mindegy, hogy
saját tulajdonról vagy béľleményrőlvan szó. A bérléstnem tartja jó megoldásnak. Úgy gondolja,
hogy hiába kiegészítő iskolaként működtęti az önkormányzat az intézményiiket, a tęrhek
ugyanolyanok, mint egy ľendes magyaľ iskolánál.
Ew a Modrzej ew s ka képvis elő

1 1.3

8-koľ vis szaj ôn.

Szalai Áľpád a Pénzügyi Bĺzottság elnökeként ismeľteti a Pénzügyi Bizottság jelentését.
A mostani közgyrílésen nemtźttgyaltak olyan napiľendi pontot, ahol a bizottságnak javaslatot kellett
volna tennie.
A Pénzügyi Bizottság kérdéseket tett fel aHivatalnak, és a hivatalvezeto asszonytól kapott adatok
alapjánelmondható, hogy azországos Lengyel Önkoľmrányzatpénzigyi helyzete stabil, likviđitási
gondok nincsenek, sem aZ önkoľmányzat, sem a hivatal, sem az intézmények nem rendelkeznek
határidőn tiili tartozásokkal. Költségvetés módosítás nem volt. A múzeumnál októberben belső
ellenőrzés lesz, amely a kötelezettségvállalások ľendjéľeterjed majd ki.
munkáj át. A Kultuľális
Bizottságnak a vírushelyzetmiatt kicsit kötve vanakeze, đebiztosan nagy eľővel fog majd dolgozni.

Elnłik: Megköszĺini a Koordinációs Bizottság és a Pénztigyi Bizottság
20

z1-

^'

U\X

\L"""

Kłivesdi Hanna képviselő: Jelzi, hogy szétküldött egy e_mailt a vidéki ľendezvények tigyében,
amelyľe kéri, válaszolj anak.

Haľdy olĺvéľképvĺselő: Úgy gondolja, jobb lenne személyesen egyeztetni az érintettekkel, a
közvetlen beszéd jobb, akĺĺľtelefonon is.
Tupcsĺa lĺva hĺvatalvezető: Az e-mail küldést annyival jobbnak tartja,hogy az íľásmegmaľ ađ,azt

nem lehet letagadni, mint a telefont.

Kövesdi Hanna képviselő: Pľoblémakéntjelzi' hogy az e-mailekľe sokszoľ nem ľeagálnak, a

kommunik áciőr a valami megoldást kell találni.

Nagy Jakub képviselő: Vegyes megoldás lenne jó' telefonon is lehetne beszélni, meg hivatkozással
a telefonbeszélgetésľee-mailt is lehetne kiildeni.

Ewa Modľzejewska képvĺselő: Lengyelül megegyzi,hogy aki akart dolgozni,azeddig is dolgozott.

KłĺvesdĺHanna képvĺselő:Szeľetné, ha még több embeľt be lehetne vonni

a munkába.

WĺdomskinéNovák Máľia képviselő: Véleménye szerint nem akarja mindenki nagy dobľa veľni,

hogy dolgozik.

Ktivesdi Hanna képviselő: Jó lęnne tudni

a háttéľben dolgozó embeľek tevékenységéről.

Elniik: Utol1ára szeľetné a szőt megadni Molnáľné CieślewiczE|żbietának" a többi témańl úgy véli,
hogy a közgyűlés utan kötetlenül tudniának beszélni.
Molnáľné CĺeślewiczElzbieta képvĺselő: A közgyűlés elején elhangzott, hogy a BGA Zrt.-tol

a

páIyázatipénzrészben megérkezett. Azoľszágos Lengyel Önkormanyzat segítségévelbenyújtott egy
páIyazatot a szépkoľúakutazásźra,ezzel kapcsolatban tudni szetetné, hogy milyen módon bíľálták el.

Elniik: Apályazatok el lettek utasítva, csak a nyelvi táborok
a

megtaľtását engedélyeztékutőIag, azzal

feltétęllel, hogy a táboľokat MagyaĺoľszágterlLletén kell megszeľvezni.

Dr. Rónayné Słaba Ewa lengyel nemzetĺségĺszĺószĺĺ|őzJeLzí, hogy e héten, szeľdán nemzetiségi
bizottsági ülés volt, amelyen a BGA Zrt. ígazgatója is ńszt vett. A BGA Zrt. igazgatojźłtkérđezte,
hogy a feladatalapú támogatások esetében jĺĺvőľehogyan alakulnak a poĺxszámok, hiszen a
vírushelyzetben nem lęhetett ľendezvényt tartani, de a kérdésérenem kapott választ. Az
önkoľmanyzatokazelozij évi munka alapjánkapjaktámogatást,

de hogy mi

leszjövorc,aztnem lehet

tudni.

Elnłik mindenkĺnek kłisztini a részvételtés a munkát a kłĺzgyiĺlésennaz ůilést11.47_koľ
berekeszti.

Budapest' 2020. oktĺĎbeľ2.
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