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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának 12. rendes üléséről, 
amelyet 2016. október 24-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, dr. Halász Albert, Horvat 
Tomi, Horváth Ferenc, Lebar Teodor, Požonec Robert, dr. med., Sobočan Gabriela, Šooš 
Mihael, Varga Štefan István és Vida Törnar Judit. 
 
Hiányzását jelentette: Magyar Janez, dr. Bence Lajos és Sobočan Gabriela. 
 

Az ülésen továbbá jelen volt: dr. Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő, Feher 
Horváth Alexandra, Magyar Daniel, Gyurkač Izabela és a sajtó képviselői (Fehér Ilona – MMR, 
Markovič Toplak Elizabeta – Hidak-Mostovi, Tomka Tibor – 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 11. rendes ülés jegyzőkönyvének elfogadása. 
4. A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Alapszabályzata 

tervezetének megvitatása és elfogadása (második olvasat). 
5. Tanácstagok kinevezése a társalapított intézmények, mégpedig a Zeneiskola Lendva, a 

Lendvai Óvoda és az 1. Sz. Lendvai KÁI Tanácsába, illetve a jelenlegi tagok mandátumának 
meghosszabbítása. 

6. Az ösztöndíj új megnevezésének megvitatása, az ösztöndíjpályázat kiírása és az 
Ösztöndíjazásról szóló szabályzat módosítása. 

7. Különfélék. 
 
1. A határozatképesség megállapítása. 
 
Vida Törnar Judit köszöntötte a jelenlévőket, majd megállapította, hogy az LKMNÖK 
Tanácsának 12. rendes ülése határozatképes, az ülésen ugyanis kilenc tanácstag volt jelen. 
 
2. A napirend meghatározása. 

 
Az elnök felolvasta az ülés javasolt napirendjét, majd a következő határozatot javasolta 
elfogadásra:  
 
83. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta a 12. rendes ülése napirendjét.  
 
Kilenc tanácstag szavazott. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 

 
3. A 11. rendes ülés jegyzőkönyvének elfogadása. 
 
A jegyzőkönyv elfogadása előtt az elnök felolvasta a jegyzőkönyvben rögzített elfogadott 
határozatokat.  
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84. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta a 11. rendes ülése jegyzőkönyvét. 
 
Kilenc tanácstag szavazott. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
4. A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Alapszabályzata 

tervezetének megvitatása és elfogadása (második olvasat). 
 
Az elnök bevezetőként elmondta, hogy az LKMNÖK Tanácsa 2016. június 23-án első 
olvasatban elfogadta az LKMNÖK Alapszabályzata tervezetét, majd átadta a szót Feher-
Horváth Alexandrának, aki ismét tájékoztatta a tanácstagokat az Alapszabályzat 28. szakaszában 
történt módosításról, miszerint az a következő mondattal bővült: Amennyiben az ügyrend valamely 
rendelkezése eltér az Alapszabályzattól, az Alapszabályzatban foglaltak az irányadóak.  
 
Mivel a témával kapcsolatosan nem alakult ki vita, az elnök a következő határozatot javasolta 
elfogadásra: 
 
85. határozat: 
Az LKMNÖK Tanácsa második olvasatban elfogadta a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati 
Közösség Alapszabályzatát. 
 
Kilenc tanácstag szavazott. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
 
5. Tanácstagok kinevezése a társalapított intézmények, mégpedig a Zeneiskola Lendva, 

a Lendvai Óvoda és az 1. Sz. Lendvai KÁI Tanácsába, illetve a jelenlegi tagok 
mandátumának meghosszabbítása. 

 
Az elnök tájékoztatta a tanácstagokat, hogy a Zeneiskola Lendva Tanácsában, a Lendvai Óvoda 
Tanácsában és az 1. Sz. Lendvai KÁI Tanácsában megszűnik a kinevezett tanácstagok 
megbízatása, ezért a tanácsnak új tagokat kell kineveznie, ill. meg kell hosszabbítania az eddigi 
tagok mandátumát. 
Az elnök a következő határozatokat javasolta elfogadásra: 
 
86. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa a Zeneiskola Lendva Tanácsába Lebar Teodort nevezte ki. Mandátuma 4 évre szól, 
amennyiben a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség az Alapszabályzata (Népújság, 
2005. évi 47. sz.) alapján más határozatot nem hoz.  
 
Kilenc tanácstag szavazott. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
87. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa a Lendvai Óvoda Tanácsába Vida Törnar Juditot nevezte ki. Mandátuma 4 évre 
szól, amennyiben a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség az Alapszabályzata (Népújság, 
2005. évi 47. sz.) alapján más határozatot nem hoz.  
 
Kilenc tanácstag szavazott. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
88. határozat 
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Az LKMNÖK Tanácsa az 1. Sz. Lendvai KÁI Tanácsába Magyar Janezt nevezte ki. Mandátuma 4 évre 
szól, amennyiben a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség az Alapszabályzata (Népújság, 
2005. évi 47. sz.) alapján más határozatot nem hoz.  
 
Kilenc tanácstag szavazott. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
6. Az ösztöndíj új megnevezésének megvitatása, az ösztöndíjpályázat kiírása és az 

Ösztöndíjazásról szóló szabályzat módosítása. 
 
Az elnök bevezetőként elmondta, hogy az ösztöndíj új megnevezését a Nemzetiségi Hivatal és 
dr. Göncz László indítványozta, hiszen az Ösztöndíjazásról szóló törvény nem tartalmazza annak 
lehetőségét, hogy a nemzeti közösség ösztönözze a saját diákjait, illetve egyetemistáit. 
 

Šooš Mihael, a Pályázati Bizottság elnöke elmondta, hogy korábban a Nemzetiségi 
Hivatalból érkezett egy javaslat az ösztöndíj új megnevezésére: „spodbujanje mladih h 
aktivnostim v okviru madžarske narodne skupnosti pri ohranjanju narodne identitete in 
maternega jezika”/„a fiatalok ösztönzése a magyar nemzeti közösségen belüli 
tevékenységre a nemzeti identitás és az anyanyelv megőrzése terén”. Mivel a javasolt 
megnevezést túl hosszúnak találták, egy rövidebb változat keresése mellett döntöttek.  

 
A tanácstagok az ösztöndíj új megnevezésével kapcsolatosan több javaslatot is tettek, végül 
azonban valamennyien a „felsőfokú tanulmányi támogatás” megnevezés mellett álltak ki. Így az 
elnök a következő határozatot javasolta elfogadásra: 
 
89. határozat: 
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta az Ösztöndíjazásról szóló szabályzat új megnevezését, amely a 
következőképpen hangzik: Felsőfokú tanulmányi támogatásról szóló szabályzat. 
 
Kilenc tanácstag szavazott. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
A folytatásban az alelnök elmondta, hogy az említett szabályzatban még egy módosítás történt, 
mégpedig a 12. szakasz a következő bekezdéssel bővült:  

Az aktív tevékenységet bizonyító igazolásban, ill. ajánlásban kötelező részletesen feltüntetni, hogy az 
illető az intézményen vagy civil szervezeten belül milyen tevékenységet végez. 
 
Az elmondottak után az elnök a következő határozatot javasolta elfogadásra:  
 
90. határozat: 
A Felsőfokú tanulmányi támogatásról szóló szabályzat 12. szakasza a következő bekezdéssel bővül: Az aktív 
tevékenységet bizonyító igazolásban, ill. ajánlásban kötelező részletesen feltüntetni, hogy az illető az 
intézményen vagy civil szervezeten belül milyen tevékenységet végez. Továbbá a Felsőfokú tanulmányi 
támogatásról szóló szabályzat összes szakaszában az „ösztöndíj” szót ki kell cserélni „támogatás” szóra.  
 
Kilenc tanácstag szavazott. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
Az alelnök felolvasta a pályázati kiírás szövegét, majd vitára bocsátotta. A vita során a következő 
javaslatok hangzottak el: 

- A pályázati kiírás negyedik bekezdéséhez hozzá kell írni a következő francia bekezdést:  
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„legalább egy nemzetiségi programot kivitelező intézmény, ill. civil szervezet által kiállított, aktív 
tevékenységet bizonyító igazolást a mellékelt űrlapon, vagy magyar jellegű országos vagy határon túli 
versenyeken elért helyezést bizonyító, három évnél nem régebbi oklevél, ill. egyéb bizonyíték másolatát.” 

- A jelentkezési határidő: 2016. november 18. 
- A pályázati kiírás a Népújság jövő heti számában jelenik meg. 

 
A vita után az elnök a következő határozatot javasolta elfogadásra: 
 
91. határozat: 
Az LKMNÖK Tanácsa a javasolt módosításokkal elfogadta a Felsőfokú tanulmányi támogatási pályázat 
szövegét. 
 
Kilenc tanácstag szavazott. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
A vitában részt vettek: Farics Dorisz, dr. Göncz László, dr. Halász Albert, Horvat Tomi, Horváth 
Ferenc, Lebar Teodor, Požonec Robert, dr. med., Sobočan Gabriela, Šooš Mihael, Varga Štefan 
István és Vida Törnar Judit. 
 
7. Különfélék. 
 
E napirendi pontnál több beszámoló, ill. tájékoztató hangzott el.  
 
Az elnök a következőket mondta el: 

- Az önkormányzat részt vett a Törökszentmiklósi napok c. rendezvényen.  
- Sikeresen lezajlott a XI. Nemzetközi Halászléfőző Verseny. Magyar Janeznek külön 

megköszönte a halászléfőző-versenyen nyújtott támogatást.  
- Az önkormányzat aktívan részt vett a Muravidéki Vágtán és Budapesten a Nemzeti 

Vágtán. 
- Átadták a magyar színházi bérleteket az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola (18 

bérlet) és a Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskola (6 bérlet) tanulóinak. 
- Lezajlott az önkormányzat által szervezett Akció! filmtábor. A táborban készült videoklip 

bemutatója a Bánffy Központban volt. 
 
Horváth Ferenc röviden ismertette a muravidéki nemzetiségi gazdasági stratégiát. Elmondta, 
hogy az MMÖNK költségvetésében elfogadták az 500 millió forintos keretét. Előreláthatólag a 
pályázatok lebonyolításához az MMÖNK külön intézetet hoz létre. Az említett intézetnek lesz 
egy tanácsa, amely a községi magyar önkormányzatok képviselőiből tevődik össze. November 
közepén mind az öt nemzetiségileg vegyesen lakott községben elkezdődik az ismertetése, január 
elsején indul a program, és az elképzelések szerint februárban megjelennek a pályázatok. 
 
A továbbiakban az elnök tájékoztatta a tanácstagokat a Csehországban élő Kuhar Peter újságíró 
leveléről, melyet a község polgármesteréhez intézett, s amelyben a kétnyelvűség használatára hívta 
fel a figyelmet.  
 
Végül dr. Göncz László és Požonec Robert beszámolt a Szlovén RTV Tanácsán elhangzott, 
aggodalomra okot adó megjegyzésekről.  
 
Lejegyezte:                                                             
Gyurkač Izabela                           

Vida Törnar Judit, 
                               az LKMNÖK Tanácsának elnöke 


