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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának 3. rendes üléséről, 
amelyet 2014. december 4-én, csütörtökön tartott meg Lendván, a Lendva Községi Magyar 
Nemzeti Önkormányzati Közösség (a továbbiakban: LKMNÖK) székhelyén (Malom utca 6/A). 
 
Az ülésen a következő tanácstagok voltak jelen: Farics Dorisz, Horvat Tomi, Lebar Teodor, 
Magyar Janez, Požonec Robert, Sobočan Gabriela, Šooš Mihael, Varga Štefan István és 
Vida Törnar Judit. 
 
Igazoltan hiányzott: dr. Halász Albert, Horváth Ferenc, dr. Bence Lajos. 
 
Az ülésen továbbá jelen voltak: Feher Horváth Alexandra, Magyar Daniel, Gyurkač Izabela és a 
sajtó képviselői (Fehér Ilona – MMR, Lőrincz Eva – 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 2. rendes ülés jegyzőkönyvének elfogadása. 
4. Az ösztöndíjpályázatok megvitatása és elbírálása. 
5. Különfélék. 

 
 
1. A határozatképesség megállapítása. 
 
Vida Törnar Judit köszöntötte a jelenlévőket, majd tájékoztatta őket, hogy dr. Halász Albert, 
Horváth Ferenc és dr. Bence Lajos igazolta hiányzását. Továbbá megállapította, hogy az 
LKMNÖK Tanácsának 3. rendes ülése határozatképes, az ülésen ugyanis kilenc tanácstag volt 
jelen.  
 
 
2. A napirend meghatározása. 

 
Az elnök az ülés javasolt napirendjét megvitatásra, majd azt követően szavazásra bocsátotta.  
 
25. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta a 3. rendes ülése napirendjét. 
 
Kilenc tanácstag szavazott. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
 
3. A 2. rendes ülés jegyzőkönyvének elfogadása. 
 
26. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa elfogatta a 2. rendes ülése jegyzőkönyvét. 
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Kilenc tanácstag szavazott. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
 
4. Az ösztöndíjpályázatok megvitatása és elbírálása. 
 
Šooš Mihael, a Pályázati Bizottság elnöke beszámolt a bizottság munkájáról. Elmondta, hogy a 
2014/2015-ös tanévre kiírt ösztöndíjpályázatra 8 pályázat érkezett be. A postán érkezett 
pályázatokat a szakszolgálat nyitotta ki, majd megvizsgálta érvényességüket, amiről jegyzőkönyvet 
készített. Továbbá elmondta, hogy mind a nyolc pályázat érvényes. A bizottsági tagok 
áttekintették az összes pályázatot, majd az Ösztöndíjazásról szóló szabályzat (a továbbiakban: 
szabályzat) 13. szakasza alapján pontozták azokat. Ez alapján elkészítettek egy javaslatot, amelyet 
a tanácstagok az ülésanyaggal kézhez kaptak. Végül a bizottság elnöke felhívta a tanácstagok 
figyelmét, hogy a szabályzat 13. szakaszának 4. pontjáról az LKMNÖK Tanácsa nyilvános vitán 
hoz döntést. 
 
A témával kapcsolatosan heves vita alakult ki, amely során a következők hangzottak el: 

- Sobočan Gabriela kérte a pályázók részletesebb bemutatását (a tanulmányi szakok 
felsorolását, a mellékelt ajánlások ismertetését…). Továbbá javasolta az 
ösztöndíjszabályzat módosítását, hiszen a 13. szakasz 4. pontjával nem ért egyet. 

- Magyar Janez javasolta, hogy a tanács fogadja el a Pályázati Bizottság által elkészített 
javaslatot. 

- Több tanácstag kifejtette, hogy nem ért egyet az Ösztöndíjazásról szóló szabályzat 13. 
szakaszának 4. pontjával, amelyben az áll, hogy a pályázó magyar kultúrához és nyelvhez 
való megfelelő viszonyulásáról az LKMNÖK Tanácsa nyilvános vitán hoz döntést. 
Többekben felmerült a kérdés, hogy konkrétan mit kell érteni az említett viszonyulás alatt. 
Egyesek szerint ezt nem kellene pontozni, hiszen – amint elmondták – a szabályzat 13. 
szakaszának 2. pontja alatt követelt igazolások, ill. ajánlások bizonyítják a 13. szakasz 4. 
pontjában leírtakat, illetve követelteket. 
 

Az elhangzottak alapján az elnök arra kérte a tanácstagokat, hogy döntsék el, kiknek ítélik oda az 
ösztöndíjat, majd a Pályázati Bizottság javaslatát figyelembe véve a következő határozat született: 
 
27. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa a meghirdetett ösztöndíjpályázatra beérkezett érvényes pályázatok közül a pontozási 
rendszer és az Ösztöndíjazásról szóló szabályzat alapján a 2014/2015-ös tanévben a következő hat személyt 
részesíti ösztöndíjban: Balaskó Zsoltot, Kepe Csilla Sabinát, Marton Melitát, Kovač Tündét, Pisnjak Andreát 
és Pisnjak Atillát.  
Az ösztöndíjazó minden ösztöndíjasnak havi 110,00 euró összegű ösztöndíjat fizet ki, azzal, hogy az 
ösztöndíjazó fenntartja az ösztöndíj összegének változtatási jogát. 
 
Kilenc tanácstag volt jelen. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
A vitában részt vettek: Farics Dorisz, Horvat Tomi, Lebar Teodor, Magyar Janez, Požonec 
Robert, Sobočan Gabriela, Šooš Mihael, Varga Štefan István és Vida Törnar Judit. 
 
 
5. Különfélék. 
 
Az elnök tájékoztatta a tanácstagokat arról, hogy az önkormányzatnak rövid lejáratú hitelhez kell 
folyamodnia, hiszen másképp nem tudja teljesíteni a 2014. évi költségvetésben leírtakat. Ennek 
okát Magyar Daniel részletezte. Elmondta, hogy az Oral History projekt keretében elnyert 
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összeg egy része még nem érkezett meg az önkormányzat számlájára (az ok az elszámolás 
csúszása a főpartnernél). Ebből kifolyólag 34.000,00 euró kiesés, illetve hiány várható az év 
végén. A másik gond viszont az, hogy az önkormányzat által megrendelt és Béres János 
szobrászművész által elkészített Kultsár György-szobor kifizetése még nem történt meg. Az 
elmondottakhoz az elnök hozzáfűzte, hogy a Nemzetiségi Hivatal munkatársaival folytatott 
tárgyaláson többek között elhangzott, hogy a továbbiakban minden beruházás le lesz állítva, ezért 
2014-ben ki kell fizetni a 20.000 euró értékű szobrot. 
 
28. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa felhatalmazza az önkormányzat vezetőségét, hogy a 2014. évi program teljesítéséhez 
belátása szerint 30.000,00 euró összegig hitelhez folyamodjon. 
 
Kilenc tanácstag volt jelen. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
A vitában részt vettek: Magyar Janez, Varga Štefan István és Vida Törnar Judit. 
 
A folytatásban az elnök tájékoztatta a tanácstagokat, hogy Lendva Községgel aláírták a 
Finanszírozásról szóló szerződés függelékét, így a helyhatósági választások költségei még 2014-
ben ki lesznek fizetve. 
 
Varga Štefan István felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy mihamarabb ki kellene dolgozni és 
el kellene fogadni a kétnyelvű oktatáshoz szükséges utasításokat a II. Sz. Lendvai Kétnyelvű 
Általános Iskola részére. 
 
Magyar Janez véleménye szerint jó lenne újra megszervezni a Csárdásbált, hiszen elmondása 
szerint a rendezvénynek hagyománya volt, és csak a rossz időpont miatt szűnt meg. Az elnök 
szerint a témáról az egykori kivitelezővel kellene tárgyalni. 
 
Lejegyezte:                                                             
Gyurkač Izabela                           

Vida Törnar Judit, 
                               az LKMNÖK Tanácsának elnöke 


