JEGYZŐKÖNYV
a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának 11. rendes üléséről,
amelyet 2016. június 23-án, 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: dr. Bence Lajos, Farics Dorisz, dr. Halász
Albert, Horváth Ferenc, Lebar Teodor, Magyar Janez, Sobočan Gabriela, Šooš Mihael,
Varga Štefan István és Vida Törnar Judit.
Hiányzását jelentette: Horvat Tomi, Požonec Robert, dr. med és Sobočan Gabriela.
Az ülésen továbbá jelen voltak: Feher Horváth Alexandra, Magyar Daniel, Gyurkač Izabela és a
sajtó képviselői (Fehér Ilona – MMR, Bobovec Szabó Petra – Hidak-Mostovi, Tomka Tibor –
Népújság).
Az ülést Vida Törnar Judit, az LKMNÖK Tanácsának elnöke vezette.
A javasolt napirend a következő volt:
1.
2.
3.
4.
5.

A határozatképesség megállapítása.
A napirend meghatározása.
A 10. rendes ülés jegyzőkönyvének elfogadása.
A 3. levelező ülés jegyzőkönyvének elfogadása.
A nemzetiségi programokat kivitelező civil szervezetek támogatási kiírására beérkezett
pályázatok megvitatása.
6. A társalapított intézmények meghívásos pályázatára beérkezett pályázatok megvitatása.
7. A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Alapszabályzata
tervezetének megvitatása (első olvasat).
8. Különfélék.
1.

A határozatképesség megállapítása.

Vida Törnar Judit köszöntötte a jelenlévőket, majd megállapította, hogy az LKMNÖK
Tanácsának 11. rendes ülése határozatképes. Az ötödik napirendi pont tárgyalásáig hét tanácstag,
azt követően pedig kilenc tanácstag volt jelen.
2.

A napirend meghatározása.

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

77. határozat

Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta a 11. rendes ülése napirendjét.
Hét tanácstag szavazott. A határozat mellett hét tanácstag szavazott. A határozat egyhangúlag el
lett fogadva.
3.

A 10. rendes ülés jegyzőkönyvének elfogadása.
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A jegyzőkönyv elfogadása előtt az elnök gratulált dr. Halász Albertnek az igazgatóvá való
kinevezéséhez. Ezt követően felolvasta a jegyzőkönyvben rögzített elfogadott határozatokat.
Továbbá javasolta, hogy a Lendvai Galéria–Múzeum, valamint a Lendvai Könyvtár és Kulturális
Központ Tanácsának soros ülésén tűzzék napirendre a két intézmény státusának megvitatást, s a
tanácstagok hozzanak döntést arról, hogy milyen nemzetiségi státust kérnek a két intézménynek,
a döntésüket pedig jutassák el a lendvai önkormányzat hivatalába.
Dr. Halász Albert megköszönte a gratulációt, majd javasolta, hogy az LKMNÖK Tanácsa által
delegált tagok a két intézmény tanácsának ülésén tegyenek javaslatot az intézmény státusának
megvitatására.
Az elhangzottak után az elnök a következő határozatot javasolta elfogadásra:

78. határozat

Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta a 10. rendes ülése jegyzőkönyvét.
Hét tanácstag szavazott. A határozat mellett hét tanácstag szavazott. A határozat egyhangúlag el
lett fogadva.
A vitában részt vettek: dr. Halász Albert és Vida Törnar Judit.
4.

A 3. levelező ülés jegyzőkönyvének elfogadása.

Az elnök felolvasta a jegyzőkönyvben rögzített határozatot, majd az alábbi határozatot javasolta
elfogadásra:

79. határozat

Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta a 3. levelező ülése jegyzőkönyvét.
Hét tanácstag szavazott. A határozat mellett hét tanácstag szavazott. A határozat egyhangúlag el
lett fogadva.
5.

A nemzetiségi programokat kivitelező civil szervezetek támogatási kiírására
beérkezett pályázatok megvitatása.

E napirendi pontnál megérkezett dr. Bence Lajos és Magyar Janez.
Šooš Mihael, a Pályázati Bizottság elnöke a tanács elnöke kérésére részletezte a bizottságnak a
nemzetiségi programokat kivitelező szervezetek támogatására vonatkozó javaslatát. Elmondta,
hogy az önkormányzat címére 37 pályázat érkezett. A bizottság elnöke továbbá felsorolta azokat
a kritériumokat, amelyek alapján a bizottság meghatározta a javasolt támogatási összegeket. Ezek
pedig a rendezvény jellege, hagyománya és a látogatói köre.
Az elnök a bizottság javaslatát vitára bocsátotta:
- Farics Dorisz érdeklődött a Lendvai Ifjak Egyesülete által benyújtott pályázat iránt. Az
érdekelte, milyen programra pályáztak és ki a pályázó személy. Továbbá betekintést kért a
Petesházi Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesület által tavaly elnyert pályázati összeg
elszámolási dokumentációjába.
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-

Horváth Ferenc elmondta, hogy a Lendvai Ifjak Egyesülete pályázatát az MMÖNK
szakmunkatársa készítette el, hiszen a közeljövőben tervei vannak az egyesülettel, illetve
szeretné felkarolni.

Vida Törnar Judit a következő határozatot javasolta elfogadásra:

80. határozat

Az LKMNÖK Tanácsa a Pályázati Bizottság javaslatára a mellékelt táblázat (1. sz. melléklet) szerint
összesen 13.000,00 EUR összegben támogatja a nemzetiségi programokat kivitelező civil szervezetek benyújtott
pályázatait.
Tíz tanácstag volt jelen. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott. A határozat egyhangúlag el
lett fogadva.
A vitában részt vettek: Farics Dorisz, Horváth Ferenc, Šooš Mihael és Vida Törnar Judit.
6.

A társalapított
megvitatása.

intézmények

meghívásos

pályázatára

beérkezett

pályázatok

Šooš Mihael, a Pályázati Bizottság elnöke tájékoztatta a tanácstagokat a bizottság javaslatáról,
amelyet a tanácstagok kézhez is kaptak. Mivel hozzászólás és javaslat nem hangzott el, az elnök a
következő határozatot javasolta elfogadásra:

81. határozat

Az LKMNÖK Tanácsa a Pályázati Bizottság javaslatára elfogadta a társalapított intézmények pályázati
támogatását (2. sz. melléklet).
Tíz tanácstag volt jelen. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott. A határozat egyhangúlag el
lett fogadva.
7.

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Alapszabályzata
tervezetének megvitatása (első olvasat).

E napirendi pontot Feher-Horváth Alexandra ismertette és vezette fel. Elmondta, hogy a tanács
az előző ülésen már szakaszonként átnézte a módosításokat és az újdonságokat, de mivel az
ülésen akkor csak hét tanácstag volt jelen, az alapszabályzat elfogadásához pedig kétharmados
többség szükséges, a szabályzat elfogadását elnapolták. Az új alapszabályzat elfogadása előtt ismét
felolvasta a változásokat.
Mivel a témával kapcsolatosan nem alakult ki vita, az elnök a következő határozatot javasolta
elfogadásra:

82. határozat:

Az LKMNÖK Tanácsa első olvasatban elfogadta a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati
Közösség Alapszabályzatát.
Tíz tanácstag volt jelen. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott. A határozat egyhangúlag el
lett fogadva.
8. Különfélék
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E napirendi pontnál az elnök a jelenlévők figyelmébe ajánlotta és egyben meghívta őket a
„Inesfalwa – Gyertyános – Zalagyertyános – Gaberje” című kétnyelvű településtörténet
bemutatójára Gyertyánosba, a IX. Völgyifalunapra és az Élő szakácskönyv című hetési ínyenc
délutánra Zsitkócba.
Lejegyezte:
Gyurkač Izabela

Vida Törnar Judit,
az LKMNÖK Tanácsának elnöke
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