JEGYZŐKÖNYV
a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának 1. rendkívüli üléséről,
amelyet 2015. július 6-án, hétfőn 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: dr. Bence Lajos, dr. Halász Albert, Horvat
Tomi, Horváth Ferenc, Magyar Janez, Požonec Robert, Sobočan Gabriela, Šooš Mihael,
Varga Štefan István és Vida Törnar Judit.
Igazoltan hiányzott: Farics Dorisz és Lebar Teodor.
Az ülésen továbbá jelen voltak: Feher Horváth Alexandra, Magyar Daniel, Gyurkač Izabela és a
sajtó képviselői (Bukovec Éva – 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.
2.
3.
4.
1.

A határozatképesség megállapítása.
A napirend meghatározása.
Az Euromur Kft. jövője.
Különfélék.
A határozatképesség megállapítása.

Vida Törnar Judit köszöntötte a jelenlévőket, majd megállapította, hogy az LKMNÖK
Tanácsának 1. rendkívüli ülése határozatképes, az ülés kezdetekor tíz tanácstag volt jelen, majd a
4. napirendi pont tárgyalásánál, mégpedig 19.55-kor megérkezett Požonec Robert tanácstag.
2.

A napirend meghatározása.

Az elnök felolvasta az ülés javasolt napirendjét, majd a következő határozatot javasolta
elfogadásra:

51. határozat

Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta az 1. rendkívüli ülése napirendjét.
Kilenc tanácstag szavazott. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozat
egyhangúlag el lett fogadva.
3. Az Euromur Kft. jövője.
Az elnök elmondta, hogy a tanács ülése előtt ülésezett az Euromur Kft. Bizottsága, és tárgyalt az
Euromur Kft. jövőjéről, pontosabban arról, hogy az LKMNÖK az Euromur Kft.-t eladásra
bocsátaná a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségnek (a továbbiakban:

MMÖNK). Az elnök elmondta, hogy a bizottsági ülés összehívása előtt a céget felkínálta a kft.
igazgatójának, mivel úgy érezte, elsőbbség illeti meg a kft. vásárlásánál. Az igazgató azonban erről
nem tudott dönteni.
Šooš Mihael, az Euromur Kft. Bizottságának elnöke elmondta, hogy az Euromur Kft. számláján
9.415,78 EUR van, a kintlévőségek pedig kb. 3.200,00 EUR-t tesznek ki, amiből a behajtható
összeg kb. 1.000,00 EUR. A kft.-nek kölcsöne és kötelezettségei nincsenek. Hosszabb tárgyalás
után a bizottsági ülésen nem született sem döntés, sem konkrét javaslat.
Az elnök tájékoztatta a tanácstagokat, hogy az MMÖNK Tanácsának elnökétől megkeresés
érkezett, miszerint az MMÖNK megvásárolná az Euromur Kft.-t.
Horváth Ferenc tanácstag és egyben az MMÖNK Tanácsának elnöke az Euromur Kft.
átvételének szándékáról elmondta, hogy a közösségnek a tangazdaság működtetéséhez, valamint
ahhoz, hogy a Ribnicai Fejlesztési Alapnál vissza nem térintendő támogatásra pályázhasson egy
kft.-re van szüksége. Továbbá elmondta, hogy a muravidéki magyarságnak az Euromur Kft.
mellett nincs szüksége még egy hasonló cégre. Ez alapján az MMÖNK Tanácsának elnökeként
azt javasolta, hogy a csúcsszervezet az LKMNÖK-tól nulla euróért, költségek és személyzet
nélkül megvásárolná az Euromur Kft.-t. A cég számláján lévő összeggel kapcsolatosan az elnök
elmondta, hogy az maradjon a lendvai önkormányzaté. Továbbá röviden bemutatta a kft.-re
vonatkozó stratégiáját, ill. programját. Magyar Daniel, a kft. igazgatója sem a javaslattal, sem a
stratégiával nem értett egyet.
Az ülésen a tanácstagok több kérdést is felvetettek, és különböző álláspontot foglaltak. Egyesek
véleménye szerint a cégnek mindössze eszmei értéke van, vagyona nincs, s ilyen szempontból
kellene tekintetni az eladására is. Az LKMNÖK-nak jelenleg nem származik haszna a kft.-ből.
Mások véleménye pedig az volt, hogy ingyen nem adható el a kft., hiszen 9 évig az önkormányzat
támogatta. Van tehát egy minimális értéke.
Hosszabb vita után, amely személyeskedésbe ment át, az elnök javaslatára a tanács úgy döntött,
hogy az Euromur Kft.-t nem adja el.
4. Különfélék.
A különféléknél vita nem alakult ki.

Lejegyezte:
Feher Horváth Alexandra
Vida Törnar Judit, s.k.
az LKMNÖK Tanácsának elnöke

