
Ukrán Országos Önkormányzat 

1065 Budapest, Hajós u. 1. 

Ülésszám: ______/2021. 

 
KIVONAT 

 

Készült az Ukrán Országos Önkormányzat rendkívüli Közgyűlésének 2021. szeptember 27-

én 17:30 órakor tartott nyilvános üléséről, 

 

Helye: az Ukrán Országos Önkormányzat székhelye (1065 Budapest, VI. Hajós u. 1.) 

(bejárat a Paulay E. utcából) 

 

143/2021. (09.27.) UOÖ sz. határozat: 

Az Ukrán Országos Önkormányzat Közgyűlése egyhangúan úgy dönt, hogy dr. Makai 

Mártont választja meg jegyzőkönyv vezetőnek. 

(Szavazati arány: 10 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) 

 

 

143/2021. (09.27.) UOÖ sz. határozat: 

Az Ukrán Országos Önkormányzat Közgyűlése egyhangúan úgy dönt, hogy dr. Makai 

Mártont választja meg jegyzőkönyv vezetőnek. 

(Szavazati arány: 10 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) 

 

 

144/2021. (09.27.) UOÖ sz. határozat: 

Az Ukrán Országos Önkormányzat Közgyűlése egyhangúan úgy dönt, hogy Grexa Liliánát 

választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

(Szavazati arány: 10 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) 

 

 

145/2021. (09.27.) UOÖ sz. határozat: 

Az Ukrán Országos Önkormányzat Közgyűlése egyhangúan jóváhagyja a 2021.09.27-i 

közgyűlés hang és videó rögzítését.  

(Szavazati arány: 10 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) 

 

 

146/2021. (09.27.) UOÖ sz. határozat: 

Az Ukrán Országos Önkormányzat Közgyűlése egyhangúan elfogadja a 2021.09.27-i 

közgyűlés napirendi pontjait.   

 

1. Fegyelmi eljárással kapcsolatos döntések meghozatala.  

Előterjesztő: Ladányi Sándorné FB elnök, Grexa Liliána FB tag, Stefuca Viktória FB 

tag.  

 

2. Bírósági perrel, esetleges közigazgatási perrel kapcsolatos döntések meghozatala.  

Előterjesztő: Ladányi Sándorné FB elnök, Grexa Liliána FB tag. 



 

3. Elmaradt kifizetésekkel, végre nem hajtott, pénzügyi jellegű határozatokkal 

kapcsolatos problémák 

Előterjesztő: Stefuca Viktória PÜEB elnök. 

 

4. Az év hátralévő részében megtartandó rendes ülések időpontjai és megtartásuk 

részletei.  

Előterjesztés: Grexa liliána, IMI Bizottság elnöke.    

 

 (Szavazati arány: 10 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) 

 

  147/2021. (09.27.) UOÖ sz. határozat: 

Az Ukrán Országos Önkormányzat Közgyűlése egyhangúan elfogadja, Ladányi 

Sándornét levezető elnökként a fegyelmi eljárással kapcsolatos napirendi ponthoz.   

(Szavazati arány: 10 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) 

 

 

   148/2021. (09.27.) UOÖ sz. határozat: 

Az Ukrán Országos Önkormányzat Közgyűlése egyhangúan elfogadja, a Felügyelő 

Bizottság 1 sz. határozati javaslatát, miszerint a Fegyelmi Bizottság jelentését átadják 

ügyvédnek, hogy vizsgálja meg, hogy helytálló-e minden benne törvényességi 

szempontból, valamint, hogy vizsgálja meg, hogy Szabó Jaroszlava, elnök hozzáállása és 

döntései kimerítik-e a nemzetiségi törvényben szereplő „sorozatos törvénysértés, 

mulasztás” esetkörét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ladányi Sándorné, a FB elnöke  

Végrehajtásért felelős: UOÖ Hivatala 

(Szavazati arány: 10 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) 

  

 

149/2021. (09.27.) UOÖ sz. határozat: 

Az UOÖ Közgyűlése úgy dönt, hogy amennyiben ügyvédi szakvélemény alapján 

megvalósult az Elnök részéről a nemzetiségi törvényben foglalt „sorozatos törvénysértés 

és mulasztás”, úgy a Közgyűlés megteszi a szükséges lépéseket peres eljárások indításával 

annak érdekében, hogy Szabó Jaroszlava ne tanúsíthasson hasonló hozzáállást a jövőben 

az UOÖ elnökeként. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ladányi Sándorné, a FB elnöke  

Végrehajtásért felelős: UOÖ Hivatala 

(Szavazati arány: 10 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) 

 

 

150/2021. (09.27.) UOÖ sz. határozat: 



Az UOÖ Közgyűlése úgy dönt, hogy helybenhagyja a FB 13/2021. (08.23.) UOÖ FB sz. 

határozatát, és jóváhagyja a megbízási szerződést azzal kapcsolatban, hogy dr. Lami 

Juditot bízták meg az UOÖ képviseletére is a Szabó Jaroszlava által indított perben. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ladányi Sándorné, a FB elnöke  

Végrehajtásért felelős: UOÖ Hivatala 

(Szavazati arány: 10 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) 

 

 

151/2021. (09.27.) UOÖ sz. határozat: 

Az UOÖ Közgyűlése úgy dönt, hogy megbízza dr. Lami Juditot, hogy az Elnök ellen 

indítandó per/perek indítása esetén a per előkészítő munkáit ellássa, valamint per indítása 

esetén az UOÖ-t képviselje, és a per költségeit az UOÖ állja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ladányi Sándorné, a FB elnöke 

Végrehajtásért felelős: UOÖ Hivatala 

(Szavazati arány: 10 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) 

  

 

152/2021. (09.27.) UOÖ sz. határozat: 

Az UOÖ Közgyűlése úgy dönt, hogy dr. Horváth Antal ügyvéd mellet dr. Gammer-Nagy 

Hajnalkát bízza meg a Bizottságok, képviselők munkájának segítésével, illetve 

felhatalmazást adunk neki perben történő képviseletre is. 

(Szavazati arány: 10 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) 

 

 

153/2021. (09.27.) UOÖ sz. határozat: 

Az UOÖ Közgyűlése úgy dönt, hogy a javasolt összegekkel azonnali kifizetésre kerüljenek 

az eddig végre nem hajtott határozatok, szerződések illetve a következő októberi ülésen 

megkapott sarokszámok alapján kerülnek majd kifizetésre a még nem teljesített 

kötelezettségeink.  
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szabó Jaroszlava elnök 

Végrehajtásért felelős: UOÖ Hivatala 

(Szavazati arány: 9 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 0 tartózkodás) 

 

 

154/2021. (09.27.) UOÖ sz. határozat: 

Az UOÖ Közgyűlése úgy dönt, hogy a 112/2021. (08.06.) UOÖ sz. határozat azonnali 

végrehajtását kéri. 

 

Határidő: azonnali 

Végrehajtásért felelős: UOÖ Hivatala 

(Szavazati arány: 10 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) 

 

  

155/2021. (09.27.) UOÖ sz. határozat: 



Az UOÖ Közgyűlése úgy dönt, hogy az UOÖ Közgyűlés rendes ülést tart 2021.10.14- én 

17:00 órakor.  

 

 

 

 

                                                              Ladányi Erzsébet                                    

                                                                  elnökhelyettes                                  

 


