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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának 13. rendes üléséről, 
amelyet 2016. december 7-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, Horvat Tomi, 
Horváth Ferenc, Požonec Robert, dr. med., Sobočan Gabriela, Šooš Mihael, Varga Štefan 
István. 
 
Hiányzását jelentette: dr. Halász Albert, Lebar Teodor, Magyar Janez és Vida Törnar Judit. 
 
Az ülésen továbbá jelen volt: Feher Horváth Alexandra, Magyar Daniel, Gyurkač Izabela és a 
sajtó képviselői (Fehér Ilona – MMR, Lőrincz Évi – Hidak-Mostovi, Tomka Tibor – Népújság). 
 
Az ülést Šooš Mihael, az LKMNÖK Tanácsának alelnöke vezette. 
 
A javasolt napirend a következő volt: 
 

1. A határozatképesség megállapítása. 
2. A napirend meghatározása. 
3. A 12. rendes ülés jegyzőkönyvének elfogadása. 
4. A felsőfokú tanulmányi támogatási pályázatok megvitatása és elbírálása. 
5. Tanácstagok kinevezése a társalapított intézmények, mégpedig a II. Sz. Lendvai KÁI és a 

Göntérházi KÁI Tanácsába. 
6. Tag kinevezése a Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet Tanácsába. 
7. Különfélék. 

 
1. A határozatképesség megállapítása. 
 
Šooš Mihael köszöntötte a jelenlévőket, majd megállapította, hogy az LKMNÖK Tanácsának 
13. rendes ülése határozatképes, az ülés kezdetekor hét tanácstag volt jelen, a 4. napirendi pont 
tárgyalásánál megérkezett dr. Bence Lajos tanácstag. 
 
2. A napirend meghatározása. 

 
Az alelnök felolvasta az ülés javasolt napirendjét, majd elmondta, hogy a Magyar Regionális 
Nemzetiségi Fejlesztési Intézet Tanácsába delegálandó tag kinevezéséről még nem tanácskoztak, 
ezért a 6. napirendi pont törlését javasolta. Továbbá a jelenlévők kérésére javasolta, hogy a 
tanácstagok a szakszolgálatnál tegyenek javaslatokat az említett tanács tagjának kinevezését 
illetően.  Ezt követően a következő határozatot javasolta elfogadásra:  
 
92. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta a 13. rendes ülése napirendjét, azzal a módosítással, hogy a 6. napirendi pont 
(Tag kinevezése a Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet Tanácsába) lekerült a napirendről. A 
módosított napirend a következő: 

1. A határozatképesség megállapítása. 
2. A napirend meghatározása. 
3. A 12. rendes ülés jegyzőkönyvének elfogadása. 
4. A felsőfokú tanulmányi támogatási pályázatok megvitatása és elbírálása. 
5. Tanácstagok kinevezése a társalapított intézmények, mégpedig a II. Sz. Lendvai KÁI és a Göntérházi 

KÁI Tanácsába. 
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6. Különfélék. 
 
Hét tanácstag szavazott. A határozat mellett hét tanácstag szavazott. A határozat egyhangúlag el 
lett fogadva. 

 
3. A 12. rendes ülés jegyzőkönyvének elfogadása. 
 
A jegyzőkönyv elfogadása előtt az alelnök felolvasta a jegyzőkönyvben rögzített elfogadott 
határozatokat. 
  
93. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta a 12. rendes ülése jegyzőkönyvét. 
 
Hét tanácstag szavazott. A határozat mellett hét tanácstag szavazott. A határozat egyhangúlag el 
lett fogadva. 
 
4. A felsőfokú tanulmányi támogatási pályázatok megvitatása és elbírálása. 
 

Az alelnök, aki egyben a Pályázati Bizottság elnöke beszámolt a bizottság munkájáról. 

Elmondta, hogy a 2016/2017-es tanévre kiírt felsőfokú tanulmányi támogatási pályázatot a 
Népújságban, az LKMNÖK honlapján és az MMR műsorában 2016. november 4-én 
tették közzé. Továbbá elmondta, hogy az felsőfokú tanulmányi pályázatra 6 érvényes pályázat 
érkezett be. A bizottsági tagok áttekintették az összes pályázatot, majd a Felsőfokú tanulmányi 
támogatásról szóló szabályzat 13. szakasza alapján pontozták azokat. Ez alapján elkészítettek egy 
javaslatot, amelyet a tanácstagok az ülés előtt kézhez kaptak. A Pályázati Bizottság a 2016/2017-
es tanévre kiírt felsőfokú tanulmányi támogatási pályázat alapján a következő 6 személyt javasolta 
támogatásra: Kovač Tündét, Paller Irent, Gyurkač Marcellt, Paller Sándort, Zagorec Ádámot és 
Gaál Ines Katarinát. Továbbá elmondta, hogy a támogató minden támogatottnak havi 120,00 
euró összegű támogatást fizet, azzal, hogy a támogató fenntartja a támogatási összeg változtatási 
jogát. Ezt követően a témát vitára bocsátotta. 
 
Farics Dorisz szerint különbséget kellene tenni a támogatottaknak odaítélt támogatási 
összegekben, a magasabb pontszámot elért pályázók magasabb összegű támogatásban 
részesülhetnének. 
 
Varga Štefan István viszont nem látja jónak a támogatási összegnek a pontszámok alapján 
történő megkülönböztetését, a Pályázati Bizottság által tett javaslat elfogadását javasolta. 
 
A vita után az alelnök a következő határozatot javasolta elfogadásra:  
 
94. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa a meghirdetett felsőfokú tanulmányi támogatási pályázatra beérkezett érvényes 
pályázatok közül a pontozási rendszer és a Felsőfokú tanulmányi támogatásról szóló szabályzat alapján a 
2016/2017-es tanévben a következő hat személyt részesíti támogatásban: Kovač Tündét, Paller Irent, Gyurkač 
Marcellt, Paller Sándort, Zagorec Ádámot és Gaál Ines Katarinát.  
A támogató minden támogatottnak havi 120,00 euró összegű tanulmányi támogatást fizet, azzal, hogy a 
támogató fenntartja a támogatás összegének változtatási jogát. 
 
Nyolc tanácstag volt jelen. A határozat mellett hét tanácstag szavazott. Egy tanácstag nem 
szavazott. A határozat el lett fogadva. 
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A vitában részt vettek: Farics Dorisz, Horváth Ferenc, Požonec Robert, Sobočan Gabriela, 
Šooš Mihael és Varga Štefan István. 
 
5. Tanácstagok kinevezése a társalapított intézmények, mégpedig a II. Sz. Lendvai KÁI 

és a Göntérházi KÁI Tanácsába. 
 
Az alelnök tájékoztatta a tanácstagokat, hogy megszűnik a II. Sz. Lendvai KÁI és a Göntérházi 
KÁI Tanácsába kinevezett tanácstagok megbízatása, ezért a tanácsnak új tagokat kell kineveznie. 
majd a következő határozatokat javasolta elfogadásra: 
 
95. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa a II. Sz. Lendvai KÁI Tanácsába Varga Štefan Istvánt nevezte ki. Mandátuma 4 
évre szól, amennyiben a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség az Alapszabályzata 
(Népújság, 2016. évi 46. sz.) alapján más határozatot nem hoz.  
 
Nyolc tanácstag szavazott. A határozat mellett nyolc tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
96. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa a Göntérházi KÁI Tanácsába Horvat Tomit nevezte ki. Mandátuma 4 évre szól, 
amennyiben a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség az Alapszabályzata (Népújság, 
2016. évi 46. sz.) alapján más határozatot nem hoz.  
 
Nyolc tanácstag szavazott. A határozat mellett nyolc tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
6. Különfélék. 
 
E napirendi pontnál az alelnök a következőket mondta el: 

- 2016. november 30-án a főkonzulátussal folytatott megbeszélésen, amelyet a 
gazdaságfejlesztési stratégiával kapcsolatosan tartottak meg Dobronakon, az LKMNÖK 
hivatala segítségét kérték abban, hogy készítse el, ill. bővítse ki a meghívottak listáját olyan 
vállalatokkal, egyesületekkel és magánszemélyekkel, akik érintettek lehetnek a 
gazdaságfejlesztésben. Az első megbeszélések már a következő héten esedékesek. A 
Lendva-vidékiek részére a tájékoztatót 2016. december 13-án 15 órai kezdettel rendezik 
meg a Bánffy Központban. Az alelnök felhívta a tanácstagok figyelmét, hogy amennyiben 
tudnak olyanokról, akiknek ott a helye, az ülés után jelentkezzenek Magyar Danielnél, 
akinek leadhatják a neveket. 

- A jelenlevőknek az elnök nevében is megköszönte a 2016-ban végzett munkát, 
megköszönte a sajtónak és az elektronikus médiának, hogy mindig jelen volt az üléseken. 
2017-re pedig egészséget, boldogságot, szerencsét, valamint sok-sok kreatív gondolatot 
kívánt, melyeket olyan tettek kövessenek, amelyek az itt élő magyarság hasznára válnak. 

 
Végül Sobočan Gabriela arról érdeklődött, igaz-e a hír, hogy a plébános úr meg akarja szüntetni 
a 10 órai szentmisét. Feher Horváth Alexandra a hírt cáfolta, majd elmondta, hogy Bernád 
József nyugalmazott plébános úr magas életkora miatt a közeljövőben változások várhatók a 
szentmisék mennyiségét illetően. 
 
Lejegyezte:                                                             
Gyurkač Izabela                           

Šooš Mihael, 
                               az LKMNÖK Tanácsának alelnöke 


