JEGYZŐKÖNYV
a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának 7. rendes üléséről,
amelyet 2015. október 21-én, szerdán 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, 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.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

A határozatképesség megállapítása.
A napirend meghatározása.
A 6. rendes ülés jegyzőkönyvének elfogadása.
Az 1. rendkívüli ülés jegyzőkönyvének elfogadása.
Az 1. levelező ülés jegyzőkönyvének elfogadása.
Az ösztöndíjpályázatok megvitatása és elbírálása.
Különfélék.
A határozatképesség megállapítása.

Vida Törnar Judit köszöntötte a jelenlévőket, majd megállapította, hogy az LKMNÖK
Tanácsának 7. rendes ülése határozatképes, az ülésen ugyanis tizenkét tanácstag volt jelen.
2.

A napirend meghatározása.

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

53. határozat

Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta a 7. rendes ülése napirendjét.
Tizenkét tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenkét tanácstag szavazott. A határozat
egyhangúlag el lett fogadva.
3.

A 6. rendes ülés jegyzőkönyvének elfogadása.

A jegyzőkönyv elfogadása előtt az elnök felolvasta az abban rögzített elfogadott határozatokat.

54. határozat

Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta a 6. rendes ülése jegyzőkönyvét.
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Tizenkét tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenkét tanácstag szavazott. A határozat
egyhangúlag el lett fogadva.
4.

Az 1. rendkívüli ülés jegyzőkönyvének elfogadása.

A jegyzőkönyv elfogadása előtt az elnök felolvasta az abban rögzített elfogadott határozatot.

55. határozat

Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta az 1. rendkívüli ülése jegyzőkönyvét.
Tizenkét tanácstag volt jelen. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. Egy tanácstag nem
szavazott. A határozat el lett fogadva.
5. Az 1. levelező ülés jegyzőkönyvének elfogadása.
A jegyzőkönyv elfogadása előtt az elnök felolvasta az abban rögzített elfogadott határozatot.

56. határozat

Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta az 1. levelező ülése jegyzőkönyvét.
Tizenkét tanácstag volt jelen. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. Egy tanácstag nem
szavazott. A határozat el lett fogadva.
6.

Az ösztöndíjpályázatok megvitatása és elbírálása.

Šooš Mihael, a Pályázati Bizottság elnöke beszámolt a bizottság munkájáról. Elmondta, hogy a
2015/2016-os tanévre kiírt ösztöndíjpályázatot a Népújságban, az LKMNÖK honlapján és az
MMR műsorában 2015. október 1-jén tették közzé. Továbbá elmondta, hogy az
ösztöndíjpályázatra 7 érvényes pályázat érkezett be. A bizottsági tagok áttekintették az összes
pályázatot, majd az Ösztöndíjazásról szóló szabályzat 13. szakasza alapján pontozták azokat. Ez
alapján elkészítettek egy javaslatot, amelyet a tanácstagok az ülés előtt kézhez kaptak. A Pályázati
Bizottság a 2015/2016-os tanévre kiírt ösztöndíjpályázat alapján a következő 6 személyt javasolta
ösztöndíjra: Kovač Tündét, Paller Irent, Marton Melitát, Gyurkač Marcellt, Paller Sándort és
Kepe Csilla Sabinát. Gal Eriket a bizottsági tagok a következő három okból nem javasolták
ösztöndíjra: a legkevesebb pontszámot szerezte, nem látogatja a magyar lektori órákat és nem
veszi ki aktívan a részét a nemzetiség életéből, illetve munkájából. A bizottság továbbá javasolta,
hogy az ösztöndíjazó minden ösztöndíjazottnak havi 110,00 euró összegű ösztöndíjat fizessen,
azzal, hogy az ösztöndíjazó fenntartja az ösztöndíj összegének változtatási jogát. Az elhangzottak
után Vida Törnar Judit a Pályázati Bizottság javaslatát vitára bocsátotta.
A témával kapcsolatosan vita alakult ki. A vita egyik tárgya az Ösztöndíjazásról szóló szabályzat
13. szakaszának 3. pontja volt. Több tanácstag is javasolta, hogy a nemzetiségi programokat
kivitelező intézmény vagy civil szervezet által kiállított, az aktív tevékenységet bizonyító
igazolásban, ill. ajánlásban részletesebben fel kellene tűntetni, hogy az illető az intézményen vagy
civil szervezeten belül milyen tevékenységet végez. Továbbá néhány tanácstag szerint Lendván a
gépészmérnöki szakot nem kellene az elsőbbséget élvező tanulmányi szakok közé sorolni. A
tanácstagok külön megvitatták Gal Erik pályázatát, amelyet a Pályázati Bizottság nem támogatott,
majd hosszabb vita után a tanácstagok a pályázó ösztöndíjazása mellett foglaltak állást. A vita
lezárása után az elnök a következő határozatot javasolta elfogadásra:

57. határozat

Az LKMNÖK Tanácsa a meghirdetett ösztöndíjpályázatra beérkezett érvényes pályázatok közül a pontozási
rendszer és az Ösztöndíjazásról szóló szabályzat alapján a 2015/2016-os tanévben a következő hét személyt
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részesíti ösztöndíjban: Gál Eriket, Gyurkač Marcellt, Kepe Csilla Sabinát, Kovač Tündét, Marton Melitát,
Paller Irent és Paller Sándort.
Az ösztöndíjazó minden ösztöndíjazottnak havi 95,00 euró összegű ösztöndíjat fizet, azzal, hogy az
ösztöndíjazó fenntartja az ösztöndíj összegének változtatási jogát.
Tizenkét tanácstag volt jelen. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. Egy tanácstag nem
szavazott. A határozat el lett fogadva.
A vitában részt vettek: dr. Halász Albert, Horvat Tomi, Horváth Ferenc, Magyar Janez,
Požonec Robert, Sobočan Gabriela, Šooš Mihael, Varga Štefan István és Vida Törnar
Judit.
7.

Különfélék.

E napirendi ponthoz az elnök meghívta Kepe Kocon Lilit, az MNMI igazgatóját, aki a X.
Katalin-napi kézműves kirakodóvásárral kapcsolatos kéréssel fordult az LKMNÖK Tanácsához,
konkrétan a külföldi székhelyű vállalkozók vásárra való jelentkezésével, illetve az azon való
részvételével kapcsolatos bürokratikus problémák megoldásához kért segítséget. Az elnök
megígérte, hogy az Euromur Kft. a külföldi vállalkozóknak segít mihamarabb beszerezni a
szükséges engedélyeket. A feladatot Magyar Daniel végzi el. Az MNMI igazgatója megköszönte a
segítséget és távozott.
Az elnök kérésére Feher Horváth Alexandra tájékoztatta a tanácstagokat a Lendvai Óvoda és a
II. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola kérelméről. Mindkét intézmény a meghívásos
pályázaton elnyert támogatási összeg, ill. a támogatott program módosítását kérelmezte. Mivel a
tanácstagok egyetértettek a módosításokkal, az elnök a következő két határozatot javasolta
elfogadásra:

58. határozat

Az LKMNÖK Tanácsa módosítja az 50. határozatát, azzal, hogy az „Együttműködés a Budapesti
Hegyvidéki Óvodákkal (táborozás Petesházán)” és az „Együttműködés a Budapesti Hegyvidéki Óvodákkal
(Balaton, Budapest)” című programok helyett azonos összeggel az „Őszi zsibongás az utcánkban” és a
„Vonatozás Lentiből vagy Csömödérről” című programokat támogatja.
Tizenkét tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenkét tanácstag szavazott. A határozat
egyhangúlag el lett fogadva.

59. határozat

Az LKMNÖK Tanácsa engedélyezi a II. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolának, hogy a meghívásos
pályázaton elnyert támogatás fennmaradó összegét az intézmény más magyar jellegű tevékenységeire, ill.
segédeszközökre (pl. fejlesztő, logopédiai és gyógypedagógiai szak- és gyakorlókönyvek, fejlesztő eszközök, játékok
vásárlására) használja fel.
Tizenkét tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenkét tanácstag szavazott. A határozat
egyhangúlag el lett fogadva.
Lebar Teodor, a Lendvai Zeneiskola Tanácsának tagja a zeneiskola helyiségproblémáiról és a
Bánffy Központ termének magas bérleti díjáról adott tájékoztatót, a zeneiskola ugyanis ott
kivitelezi a tánc előképző és a balett tagozat óráit.
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Az elnök elmondta, hogy a Lendvai Művelődési és Promóciós Intézet Tanácsának elnöke
levélben értesítette a lendvai önkormányzatot arról, hogy az intézet pénzügyi gondokkal
küszködik, és ezért kéri az intézet vezetőségét, hogy mihamarabb hívja össze az intézet tanácsát.
Horváth Ferenc elmondta, hogy az intézetnek ténylegesen nagy adóssága van, és a kialakult
helyzet mind rövid, mind hosszú távon tarthatatlan. Ebből kiindulva a Lendvai községen az
intézmények összevonásáról gondolkodnak.
Több tanácstag ellenezte az intézmények összevonását, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Lendvai
Művelődési és Promóciós Intézet problémáját meg kell oldani.
Az elnök a továbbiakban a következőkről adott tájékoztatót:
- Még az év vége előtt felavatják a Kultsár György-emlékszobrot, mégpedig a Lendvai
Magyar Műsorok Stúdiója, illetve a Lendvai Tévéstúdió Kultsár Györgyről forgatott
dokumentum-játékfilmjének bemutatásával egy napon.
- Átadták a magyar színházi bérleteket az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola (18
bérlet) és a Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskola (6 bérlet) tanulóinak.
- A X. Nemzetközi Halászléfőző Versenyről pozitív visszajelzések érkeztek. Az elnök
köszönetet mondott az aktív résztvevőknek és azoknak, akik ellátogattak a rendezvényre.
Külön megköszönte Sobočan Gabriellának a munkáját.
- Az LKMNÖK pólókat szponzorált a Muravidék Néptáncegyüttes és az Egy & Más
Vándorszínház tagjainak.
- Az önkormányzat vezetősége és szakszolgálata elkísérte az Egy & Más Vándorszínház
társulatát Zentára és Aradra, ahol egyebek között megbeszéléseket folytatott az ottani
politikusokkal és a polgármesteri hivatal képviselőivel.

Lejegyezte:
Gyurkač Izabela

Vida Törnar Judit,
az LKMNÖK Tanácsának elnöke
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