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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának 2. rendes üléséről, 
amelyet 2014. november 12-én, szerdán tartott meg Lendván, a Lendva Községi Magyar Nemzeti 
Önkormányzati Közösség székhelyén (Malom utca 6/A). 
 
Az ülésen a következő tanácstagok voltak jelen: Farics Dorisz, dr. Halász Albert, Horvat 
Tomi, Horváth Ferenc, Lebar Teodor, Magyar Janez, Požonec Robert, Sobočan Gabriela, 
Šooš Mihael, Varga Štefan István és Vida Törnar Judit. 
 
Igazoltan hiányzott: dr. Bence Lajos. 
 
Az ülésen továbbá jelen voltak: Márky Zoltán lendvai magyar konzul, Magyar Daniel, Feher 
Horváth Alexandra, Gyurkač Izabela, a sajtó képviselői (Fehér Ilona – MMR, Markovič Toplak 
Elizabeta – Hidak-Mostovi, Solarič Nađ Klara – Népújság). 
 
 
Az ülést Vida Törnar Judit, az LKMNÖK Tanácsának elnöke vezette. 
 
A javasolt napirend a következő volt: 
 

1. A határozatképesség megállapítása. 
2. A napirend meghatározása. 
3. A 20. rendes ülés jegyzőkönyvének elfogadása. 
4. Az 1. rendes, alakuló ülés jegyzőkönyvének elfogadása. 
5. Tagok kinevezése az LKMNÖK Tanácsának bizottságaiba és a társalapított intézetek 

tanácsaiba. 
6. Különfélék. 

 
 
1. A határozatképesség megállapítása. 
 
Vida Törnar Judit köszöntötte a jelenlévőket, majd tájékoztatta őket, hogy dr. Bence Lajos 
igazolta hiányzását. Továbbá megállapította, hogy az LKMNÖK Tanácsa 2. rendes ülése 
határozatképes, az ülésen ugyanis tizenegy tanácstag volt jelen.  
 
 
2. A napirend meghatározása. 

 
Az elnök ismertette a tanácstagokkal a javasolt napirendet, majd vitára bocsátotta. Sobočan 
Gabriela megjegyezte, hogy nem tartja ésszerűnek, hogy a mostani tanács fogadja el az előző 
tanács 20. rendes ülése jegyzőkönyvét, ezért javasolta a 3. napirendi pontban szereplő „elfogadása” 
kifejezés módosítását „tudomásulvétele” kifejezésre. 
Az elnök magyarázatában az LKMNÖK Ügyrendje 40. szakasza második bekezdésére 
hivatkozott, majd a következő határozatot javasolta elfogadásra:  
 
9. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa a 2. rendes ülése napirendjét egyhangúlag elfogadta, azzal a módosítással, hogy a 3. 
napirendi pontban szereplő „elfogadása” kifejezés „tudomásulvétele” kifejezésre módosul. 
 
Tizenegy tanácstag volt jelen. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
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A vitában részt vettek: Sobočan Gabriela és Vida Törnar Judit. 
 
 
3. A 20. rendes ülés jegyzőkönyvének tudomásulvétele. 
 
10. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa tudomásul vette a 20. rendes ülés jegyzőkönyvét. 
 
Tizenegy tanácstag volt jelen. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
 
4. Az 1. rendes, alakuló ülés jegyzőkönyvének elfogadása. 
 
11. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta az 1. rendes, alakuló ülése jegyzőkönyvét. 
 
Tizenegy tanácstag volt jelen. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
 
5. Tagok kinevezése az LKMNÖK Tanácsának bizottságaiba és a társalapított intézetek 

tanácsaiba. 
 
Az elnök elmondta, hogy az LKMNÖK bizottságaiba és a társalapított intézetek tanácsaiba 
potenciálisan javasolt személyek véleményét már az ülés előtt kikérte. A tagok kinevezéséhez nyílt 
szavazást javasolt. 
 
A társalapított intézetek tanácsaiba a következő tagok lettek kinevezve: 
 
12. határozat 
A Lendvai Művelődési és Promóciós Intézet Tanácsának tagja Požonec Robert lett. Mandátuma négy évre szól, 
amennyiben az LKMNÖK Tanácsa az Alapszabályzata alapján más határozatot nem hoz. 
 
Tizenegy tanácstag volt jelen. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott. Egy tanácstag nem 
szavazott. A határozat el lett fogadva. 
 
13. határozat 
A Lendvai Galéria–Múzeum Tanácsának tagjai Farics Dorisz és Varga Štefan István lettek. Mandátumuk 
négy évre szól, amennyiben az LKMNÖK Tanácsa az Alapszabályzata alapján más határozatot nem hoz. 
 
Tizenegy tanácstag volt jelen. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
14. határozat 
A Könyvtár Lendva Tanácsának tagja Sobočan Gabriela lett. Mandátuma négy évre szól, amennyiben az 
LKMNÖK Tanácsa az Alapszabályzata alapján más határozatot nem hoz. 
 
Tizenegy tanácstag volt jelen. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. Két tanácstag nem 
szavazott. A határozat el lett fogadva. 
 
15. határozat 
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Az 1 Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola Tanácsának tagja Magyar Janez lett. Mandátuma négy évre szól, 
amennyiben az LKMNÖK Tanácsa az Alapszabályzata alapján más határozatot nem hoz. 
 
Tizenegy tanácstag volt jelen. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
16. határozat 
A II. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola Tanácsának tagja Feher Horváth Alexandra lett. Mandátuma 
négy évre szól, amennyiben az LKMNÖK Tanácsa az Alapszabályzata alapján más határozatot nem hoz. 
 
Tizenegy tanácstag volt jelen. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
17. határozat 
A Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskola Tanácsának tagja dr. Bence Lajos lett. Mandátuma négy évre szól, 
amennyiben az LKMNÖK Tanácsa az Alapszabályzata alapján más határozatot nem hoz. 
 
Tizenegy tanácstag volt jelen. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
18. határozat 
A Lendvai Óvoda Tanácsának tagja Vida Törnar Judit lett. Mandátuma négy évre szól, amennyiben az 
LKMNÖK Tanácsa az Alapszabályzata alapján más határozatot nem hoz. 
 
Tizenegy tanácstag volt jelen. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
19. határozat 
A Zeneiskola Lendva Tanácsának tagja Lebar Teodor lett. Mandátuma négy évre szól, amennyiben az 
LKMNÖK Tanácsa az Alapszabályzata alapján más határozatot nem hoz. 
 
Tizenegy tanácstag volt jelen. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
Mielőtt az LKMNÖK bizottságaiba való kinevezésekről határoztak volna, az elnök felsorolta az 
ez idáig működő négy bizottságot, valamint megjegyezte, hogy az Oktatási Bizottság 
megalakításáról még gondolkodik, hiszen annak működését a muravidéki csúcsszervezet 
keretében látja célszerűnek. 
 
Az LKMNÖK bizottságaiba a következő tagok lettek kinevezve: 
 
20. határozat 
A Statutáris Jogi Bizottság tagjai Biro Terezija, Lebar Tomislav, Lőrincz Eva, Sobočan Gabriela és Vida 
Törnar Judit lettek. Mandátumuk négy évre szól, amennyiben az LKMNÖK Tanácsa az Alapszabályzata 
alapján más határozatot nem hoz. 
 
Tizenegy tanácstag volt jelen. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
21. határozat 
A Felügyelőbizottság tagjai Bogatec Gomzi Brigita, Đorđevič Marta, Lebar Karmen, Matjašec Barbara és 
Pečelin Valerija lettek. Mandátumuk négy évre szól, amennyiben az LKMNÖK Tanácsa az Alapszabályzata 
alapján más határozatot nem hoz. 
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Tizenegy tanácstag volt jelen. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
22. határozat 
A Pályázati Bizottság tagjai Horváth Ferenc, Lebar Teodor, Požonec Robert, Sobočan Gabriela és Varga 
Štegfan István lettek. Mandátumuk négy évre szól, amennyiben az LKMNÖK Tanácsa az Alapszabályzata 
alapján más határozatot nem hoz. 
 
Tizenegy tanácstag volt jelen. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
23. határozat 
Az Euromur Kft. Bizottsága tagjai Balaško Jožef, Horvat Tomi és Horváth Ferenc lettek. Mandátumuk négy 
évre szól, amennyiben az LKMNÖK Tanácsa az Alapszabályzata alapján más határozatot nem hoz. 
 
Tizenegy tanácstag volt jelen. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
Lendva Község Nemzetiségi Bizottságába a következő tagok lettek kinevezve: 
 
24. határozat 
Lendva Község Nemzetiségi Bizottságának tagjai Farics Dorisz, Horvat Tomi és Požonec Robert lettek. 
Mandátumuk négy évre szól, amennyiben az LKMNÖK Tanácsa az Alapszabályzata alapján más határozatot 
nem hoz. 
 
Tizenegy tanácstag volt jelen. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
 
6. Különfélék. 
 
Az elnök javaslatára a tanácstagok megbeszélték az ülések anyagának kiküldési módját. Két 
tanácstag (Požonec Robert és Sobočan Gabriela) azt kérte, hogy az ülésekre az anyagot postai 
úton és elektronikus formában is küldjék meg. A többi tanácstag viszont csak elektronikus 
formában kéri az anyagot. 
 
Az elnök vitára bocsátotta a halászléfőző verseny szervezésének időpontját. Mint elmondta, a 
tanácstagoktól már elektronikus úton kért a rendezvény időpontjára vonatkozó javaslatokat. Az 
elnök felolvasta a beérkezett javaslatokat, és megkérte a többi tanácstagot, hogy tegyenek ők is 
javaslatot, hiszen a rendezvény időpontját jelenteni kell a Lendvai Községi Hivatalnak. 
Egyes tanácstagok az eddigi, augusztusi időpont helyett június végét javasolták lehetséges 
időpontként, hiszen elmondásuk szerint augusztusban sok a rendezvény. 
A tanácstagok többsége viszont ellenezte az időpont módosítását, hiszen annak már hagyománya 
van, éppen ezért a módosítás kockázatos lenne. A téma lezárása előtt az elnök elmondta, hogy 
Lendva Közég felé az augusztus 20-ai dátum lesz továbbítva. 
 
Az LKMNÖK hivatalvezetője, Feher Horváth Alexandra elmondta, hogy a Kulturális közérdek 
megvalósításáról szóló törvény (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK) 42. 
szakasza alapján a Galéria–Múzeum, a Könyvtár Lendva és a Lendvai Művelődési és Promóciós 
Intézet Tanácsába kinevezett tagok kötelesek részt venni a Kulturális Minisztérium által 
szervezett továbbképzésen. A továbbképzés akár elektronikus formában is lehetséges, az ehhez 
szükséges nyilatkozat beadásának határideje 2014. december 10-e. Az elnök megkérte az érintett 
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tagokat, hogy beszéljenek meg egy időpontot, amikor az önkormányzat hivatalvezetője 
segítségével közösen kitöltik a nyilatkozatot, majd azt küldjék el a minisztérium címére. 
 
Lebar Teodor véleménye szerint jó lenne megújítani az LKMNÖK honlapját, hiszen – amint 
elmondta – a honlap gyenge, az adatok pedig nincsenek frissítve. 
Az elnök egyetért a véleményével, de hozzáfűzte, hogy változás a pénzügyi gondok miatt sajnos 
csak február végén várható. 
 
Az elnök megkérte az újonnan összeállt Pályázati Bizottság tagjait, hogy mielőbb, akár már a 
tanács ülése után, tartsák meg az alakuló ülést, hiszen a beérkezett ösztöndíjpályázatokat el kell 
bírálni. A bizottsági tagok megállapodtak abban, hogy az LKMNÖK ülése után megtartják a 
bizottság alakuló ülését. 
 
Požonec Robert és Sobočan Gabriela kifejtették, hogy fontosnak tartják az Oktatási Bizottság 
létrehozását. Az elnök erre reagálva elmondta, hogy a bizottság működését a lendvai 
önkormányzat keretében ez idáig sem látta célszerűnek, és mivel az irányelvek központiak, a 
bizottság működését a muravidéki csúcsszervezet keretében látja célszerűnek. 
A témával kapcsolatosan azonban hangsúlyozta, hogy az általános iskolai beiratkozás előtt 
foglalkozni kell az iskolába induló, magyarul jól beszélő gyerekekkel, leginkább pedig a szüleikkel, 
s ily módon növelni lehetne a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanuló gyermekek számát. 
Varga Štefan István javasolta, hogy azokat a tanulókat, akik a HOP programot választották, 
szerény ajándékban kellene részesíteni, hiszen ezzel is emelni lehet a magyar nyelv presztízsét és 
motiválni azokat a gyerekeket, akik a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanulják. Horváth Ferenc 
elmondta, hogy a HOP programnak külön költségvetése van, és abból kellene fedezni az említett 
jutalmat. 
Márky Zoltán lendvai magyar konzul viszont a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanulók 
részére odaítélt, Magyarországról érkező támogatás súlyáról érdeklődött. Néhány tanácstag szerint 
a támogatás bizonyára hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek anyanyelvi szinten tanulják a magyar 
nyelvet, de hangsúlyozták, hogy a támogatás nem ösztönző hatású. 
 
Dr. Halász Albert két dologra hívta fel a tanácstagok figyelmét. Elsőként arra, hogy Béres János 
zalaegerszegi szobrásszal mielőbb meg kell beszélni az elkészült Kultsár György emlékszobor 
raktározásának helyét, valamint hogy Lendva Községnél sürgetni kell a szobor helyének 
kiválasztását. 
A másik dolog pedig a nyilvánosságra kerülő intervenciós törvény szövege, amelyben drasztikus 
módosítások vannak. Véleménye szerint a nemzetiségi országgyűlési képviselővel mihamarabb le 
kellene ülni, vagy akár rendkívüli ülés keretében kellene megtárgyalni a témát. 
 
Az elnök elmondta, hogy az intervenciós törvény javaslatát illetően kapcsolatba lépett az 
országgyűlési képviselővel, és amikor már pontos adatokkal rendelkeznek, tárgyalni fogják a 
témát. 
Továbbá elmondta, hogy az említett szobrászművésszel a lendvai önkormányzat felveszi a 
kapcsolatot, mivel azonban a szobor helye még nincs kijelölve, az idén nem lesz felállítva.  
 
 
Lejegyezte:                                                             
Gyurkač Izabela                           

Vida Törnar Judit, 
                               az LKMNÖK Tanácsának elnöke 


