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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának 1. rendes, alakuló 
üléséről, amelyet 2014. október 22-én, szerdán tartott meg Lendván, a Lendva Községi Magyar 
Nemzeti Önkormányzati Közösség székhelyén (Malom utca 6/A). 
 
Az ülésen valamennyi tanácstag jelen volt: 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: Magyar Daniel, Feher Horvat Alexandra, Gyurkač Izabela, a sajtó 
képviselői (Fehér Ilona – MMR, Lőrincz Évi – Hidak-Mostovi, Solarič Nađ Klara – Népújság) és 
Halász Alfred. 
 
Az alakuló ülést az önkormányzat alapszabályzata értelmében dr. Halász Albert, az LKMNÖK 
Tanácsának leköszönő elnöke hívta össze a törvényes határidőn belül. Az ülést dr. Halász 
Albert vezette, majd az új tanács megalakulását és a tanács elnökének megválasztását követően az 
ülés vezetését Vida Törnar Judit, az LKMNÖK Tanácsának újonnan megválasztott elnök 
asszonya vette át. 
 
A javasolt napirend a következő volt: 
 
1. Az LKMNÖK Tanácsa leköszönő elnökének köszöntője. 
2. Az LKMNÖK Nemzetiségi Választási Bizottsága elnökének beszámolója az LKMNÖK 

tanácstagjainak 2014. október 5-i választásáról. 
3. Mandátumvizsgáló Bizottság kinevezése, a tanácstagok mandátumának megerősítése. 
4. A határozatképesség megállapítása. 
5. Az LKMNÖK Tanácsa elnökének megválasztása. 
6. Az LKMNÖK Tanácsa alelnökének megválasztása. 
7. Tagok kinevezése a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsába. 
8. Tagok kinevezése az LKMNÖK bizottságaiba és a társalapított intézetek tanácsaiba. 
9. Különfélék. 
 
 
A leköszönő elnök az első napirendi pont tárgyalása előtt ismertette a tanácstagokkal a javasolt 
napirendet, majd azt vitára bocsátotta.  
Vida Törnar Judit a 8. napirendi pont elnapolását javasolta, azzal az indoklással, hogy mivel 
több tanácstag először tölti be ezt a tisztséget, jó lenne, ha előzőleg betekintést kapnának az 
LKMNÖK által alapított bizottságok működésébe és munkájába. Továbbá javasolta a 6. 
napirendi pontban szereplő „megválasztása” kifejezés módosítását „kinevezése” kifejezésre. 
A leköszönő elnök válaszában az LKMNÖK Alapszabályzata 19. szakaszára hivatkozott, majd 
hozzáfűzte, hogy a 8. napirendi pont törlése esetén a tanács határozatával meg kell hosszabbítani 
a jelenlegi bizottsági tagok és a társalapított intézetek tanácsaiba kinevezett tagok mandátumát. 
Ezt követően megkérte a tanácstagokat, hogy a következő három javaslatról döntsenek: 

1. javaslat: érvényes a kézhez kapott napirend, 
2. javaslat: a 6. napirendi pontnál a „megválasztása” kifejezést „kinevezése” kifejezésre kell 

módosítani, 
3. javaslat: a 8. napirendi pont törlése. 

Mivel a tanácstagok az első javaslatot elvetették (5 mellette, 7 ellene), a második és harmadik 
javaslatot pedig jóváhagyták (9 mellette, 3 ellene; 7 mellette, 5 ellene), a következő határozat lett 
elfogadva: 
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1. sz. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa 1. rendes, alakuló ülésének napirendje a következő: 

1. Az LKMNÖK Tanácsa leköszönő elnökének köszöntője. 
2. Az LKMNÖK Nemzetiségi Választási Bizottsága elnökének beszámolója az LKMNÖK 

tanácstagjainak 2014. október 5-i választásáról. 
3. Mandátumvizsgáló Bizottság kinevezése, a tanácstagok mandátumának megerősítése. 
4. A határozatképesség megállapítása. 
5. Az LKMNÖK Tanácsa elnökének megválasztása. 
6. Az LKMNÖK Tanácsa alelnökének kinevezése. 
7. Tagok kinevezése a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsába. 
8. Különfélék. 

 
A vitában részt vettek: dr. Halász Albert és Vida Törnar Judit. 
 
 
1. Az LKMNÖK Tanácsa leköszönő elnökének köszöntője. 
 
Dr. Halász Albert leköszönő elnök köszöntötte a tanácstagokat. Örömét fejezte ki, hogy a 
választások során a jelen lévő személyek kerültek be a tanácsba. Elmondta, hogy a munka további 
menetét a megválasztandó elnök határozza majd meg. Végül a tanácstagoknak eredményes 
munkát kívánt. 
 
 
2. Az LKMNÖK Nemzetiségi Választási Bizottsága elnökének beszámolója az 
LKMNÖK tanácstagjainak 2014. október 5-i választásáról. 
 
Feher Horváth Alexandra, az LKMNÖK Nemzetiségi Választási Bizottságának elnöke 
beszámolt az LKMNÖK tanácstagjainak 2014. évi választásáról. Elmondta, hogy az LKMNÖK 
Tanácsába a Lendvai községben élő magyarok 12 képviselőt választottak. Választójoggal 4651 fő 
rendelkezett, közülük 2449 választópolgár, azaz a jogosultak 52,66%-a adta le szavazatát. A 
választási részvételi arány növekedett, hiszen a 2010. évi helyhatósági választásokon 45,23% volt. 
 
Tájékoztatóját követően átadta a szót Lőrincz Évinek, a magyar nemzetiségi választói 
névjegyzéket előkészítő bizottság elnökének, aki röviden bemutatta a bizottság munkáját, 
valamint felhívta a figyelmet a munkájuk során tapasztalt hiányosságokra. Elmondta, hogy a 
bizottság hiányol egy szabályzatot, ill. a kritériumokat, amelyek alapján a polgárok 
feliratkozhatnak a magyar nemzetiségi választói névjegyzékre. Továbbá a bizottság nem 
rendelkezik adatokkal azokról a polgárokról, akik a közelmúltban töltötték be a 18. életévüket, s 
bár még nem szerepelnek a névjegyzékben, élni kívánnak a nemzetiségi választójogukkal.   
 
Dr. Halász Albert megköszönte mindkét bizottság munkáját. Információként elmondta, hogy a 
választásokkal kapcsolatos költségeket ezentúl Lendva Község fedezi, de az ehhez szükséges 
szerződést, ill. függeléket még nem írták alá. 
 
 
3. Mandátumvizsgáló Bizottság kinevezése, a tanácstagok mandátumának megerősítése. 
 
Dr. Halász Albert megkérte a tanácstagokat, hogy javasoljanak három tagot a 
Mandátumvizsgáló Bizottságba. Magyar Janez Požonec Robertet, Sobočan Gabriela pedig 
Lebar Teodort és Magyar Janezt javasolta. 
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2. sz. határozat 
Az LKMNÖK Mandátumvizsgáló Bizottságának tagjai Magyar Janez, Požonec Robert és Lebar Teodor. 
 
Tizenkét tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenkét tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
A leköszönő elnök a mandátumok megvizsgálása idejére szünetet rendelt el. 
 
A Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke, Požonec Robert beszámolt az elvégzett munkáról. 
Elmondta, hogy a bizottság áttekintette a tagok megválasztásáról szóló okiratokat, és azok alapján 
a következő tanácstagok mandátumának megerősítését javasolta: 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. 

 
3. sz. határozat 
A jelen lévő tagok a 12 tanácstag mandátumát kézfelemeléssel egyhangúlag megerősítették. 
A mandátumok megerősítésével megalakult az LKMNÖK Tanácsa. 

 
Tizenkét tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenkét tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 

 
 
4. A határozatképesség megállapítása. 
 
A leköszönő elnök megállapította, hogy az ülés határozatképes, hiszen az ülésen 12 tanácstag 
volt jelen. 
 
 
5. Az LKMNÖK Tanácsa elnökének megválasztása. 
 
Dr. Halász Albert ismertette a tanácstagokkal az LKMNÖK Ügyrendje 38. szakaszát, és 
részletezte a szavazás folyamatát. Mivel a szavazásnál fennállt annak a lehetősége, hogy a jelöltek 
egyenlő számú szavazatot kapnak, a leköszönő elnök a következőt javasolta: amennyiben az 
elnökjelöltek egyenlő számú szavazatot kapnak, a szavazást meg kell ismételni. Ha a szavazás 
megismétlésekor is egyenlő számú szavazatot kapnak, akkor a szavazást 2014. október 27-én, 
hétfőn megismétlik. Ha akkor is döntetlen a szavazás eredménye, az elnökről sorsolás dönt. 
 
A leköszönő elnök a szavazatszámláló bizottság tagjaivá Varga Štefan Istvánt, Horvat Tomit 
és Magyar Danielt javasolta megválasztani, Šooš Mihael viszont az alkalmazottak közül Feher 
Horváth Alexandrát javasolta. A szavazatszámláló bizottság kinevezését illetően a tanács a 
következő határozatot fogadta el: 
 
4. sz. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa elnökének megválasztásánál a szavazatszámláló bizottság tagjai: Feher Horvat 
Alexandra, Horvat Tomi és Varga Štefan István. 
 
Tizenkét tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenkét tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva.  
 
A szavazást követően a leköszönő elnök felkérte a tanácstagokat, hogy tegyenek javaslatokat az 
elnöki tisztség betöltésére. 
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Šooš Mihael az LKMNÖK Tanácsának elnöki tisztségére Vida Törnar Juditot javasolta, aki a 
jelölést elfogadta. 
 
Sobočan Gabriela az LKMNÖK Tanácsának elnöki tisztségére dr. Halász Albertet javasolta, 
aki a jelölést elfogadta. 
 
A titkos szavazás lebonyolítása előtt Šooš Mihael javasolta, hogy a két elnökjelölt mutassa be az 
elkövetkező négy évre szóló vízióját. 
 
Dr. Halász Albert elmondta, hogy ez idáig nem volt gyakorlat az elnöki vízió bemutatása, hiszen 
véleménye szerint az LKMNÖK Alapszabályzata 20. és 21. szakasza részletezi az elnök munkáját. 
A tanács tevékenységét pedig Az önkormányzati nemzeti közösségekről szóló törvény határozza 
meg. Az elnök vízióját az LKMNÖK Tanácsa határozza meg. Az elnök javaslattevő szerv, 
javaslatokat terjeszt a tanács elé, ezért az éves programot általában az elnök az alelnökkel és a 
munkatársaival közösen készíti el, majd a tanács elé terjeszti. A legfelsőbb szerv határozata nélkül 
az elnök nem hozhat döntést. Minden kérdésben (költségvetés módosítása, egyéb kérdések) 
szükséges a tanács határozata. A tanácsnak be kell tartania a pénzügyekre, programokra, 
megrendelésekre és egyéb dolgokra vonatkozó törvényeket. Az ellenőrző szerepet elsősorban 
maga a tanács végzi, majd az Felügyelőbizottság, s azon felül a Nemzetiségi Hivatal, 
háromévenként pedig belső revíziót kell elrendelni. Az elnöknek a tanács által elfogadott éves 
program szerint kell elvégeznie azokat a dolgokat, amelyeket a statútum előír. Mindebből 
kifolyólag látható, hogy az elnöknek nem is lehet külön stratégiája és víziója, hiszen egy csomó 
rendeletet, törvényt be kell tartania ahhoz, hogy eleget tegyen a statútumban leírtaknak. 
Hangsúlyozta, hogy a tanácstagok lesznek azok, akik a munkát megbeszélik, és a többség dönti el, 
melyek azok a kérdések, programok, amelyeket megvalósítanak. A választások során sem kell a 
jelöltnek víziót, vagy programot felmutatnia. Mégpedig azért nem, mert a tanácstagok többsége 
dönt. A tanácsnak csapatmunkát kell végeznie. Majd zárószóként elmondta, hogy a víziója és a 
projektje a tanáccsal való korrekt együttműködés. 
 
Vida Törnar Judit hangsúlyozta, hogy egy közösségnek meg kell fogalmaznia a négyéves 
vízióját. Fontosnak tartja: 

- a társalapított intézetek prioritás szerinti támogatását,  
- az ösztöndíjpályázat, illetve ösztöndíjazás megreformálását,  
- a szorosabb kapcsolatfelvételt a szomszédos magyarországi megyékkel,  
- a pályázatíró műhelyeken való részvételt a hivatal munkatársai részére (európai uniós 

pályázatok írása,…), 
- a költségek csökkentését, 
- a honlap frissítését, 
- az Euromur Kft. munkájának alaposabb megvizsgálását, majd további lépések ajánlását,  
- közösségi programok szervezését (szülők és gyermekek részére),  
- a kapcsolattartást és az aktív közreműködést a Muravidéki Magyar Önkormányzati 

Nemzeti Közösséggel, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézettel, a Művelődési és 
Promóciós Intézettel, a Kultúregyesületek Községi Szövetségével, 

- a statútum módosítását. 
 
A víziók bemutatása után Magyar Daniel, az Euromur Kft. igazgatója Vida Törnar Judittól 
megkérdezte, mit ért az Euromur reformja alatt. Vida Törnar Judit elmondta, hogy szerinte az 
Euromur Kft. tevékenységét alaposan meg kell vizsgálni, továbbá véleménye szerint a céget az 
MMÖNK keretében kellene működtetni. 
 
Dr. Halász Albert reflexiójában elhangzott, hogy: 
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- a tanács elsődleges célja nem a kultúrával való foglalkozás, 
- a szomszédos megyékkel való kapcsolattartás az MMÖNK tevékenységéhez tartozik, 
- a közösségépítő programokra külön intézmények léteznek, és nem látja célszerűnek, hogy 

minden önkormányzat külön szervezzen fesztiválokat, 
- az LKMNÖK feladata a közösség megmaradását elősegítő tevékenységek szervezése és 

ösztönzése, 
- az Euromur Igazgatói Bizottságát az LKMNÖK Tanácsa nevezi ki. 

  
Vida Törnar Judit magyarázatában elhangzott, hogy fontosnak tartja a falvak kulturális életének 
fellendítését, a Lendva-vidéket kellene megcélozni, és bizonyos dolgokban célszerű lenne a közös 
finanszírozás. 
 
Horváth Ferenc elmondta, hogy sok minden írásban rögzítve van, viszont nagyon sok minden 
megbeszélés tárgya. A megbeszélés pedig mindig az adott elnökök, az intézmények megegyezésén 
alapszik. 
 
A vita után az ülést vezető leköszönő elnök a szavazás idejére szünetet rendelt el és megkérte a 
szavazatszámláló bizottság tagjait, hogy készítsék el a szavazócédulákat. 
  
A tanácstagok egyfordulós titkos szavazással választották meg az LKMNÖK Tanácsának elnökét. 
 
A szavazatszámláló bizottság nevében Feher Horváth Alexandra, a bizottság tagja ismertette a 
szavazás eredményét, amely a következőképpen alakult: 
 
A titkos szavazás eredménye: 
Az elnökjelöltek közül dr. Halász Albert 5, Vida Törnar Judit 7 szavazatot kapott. 
A szavazatszámláló bizottság tagja felolvasta a jegyzőkönyvet, és a következőket ismertette:  
A kiosztott szavazólapok száma 12 volt. 
A leadott szavazólapok száma 12 volt. 
Az érvényes szavazólapok száma 12 volt. 
 
5. sz. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa elnökének a tanács Vida Törnar Juditot választotta meg. 
 
Vida Törnar Judit megköszönte a tanácstagoknak a bizalmat. Az eddigi elnöknek megköszönte 
a négyéves munkáját. Örömét fejezte ki, hogy lendvai önkormányzat első női elnöke lehet.  
 
 
6. Az LKMNÖK Tanácsa alelnökének kinevezése. 
 
Az LKMNÖK Alapszabályzata 26. szakasza értelmében az elnök asszony javaslatot tett az 
alelnök személyére. Az elnök asszony Šooš Mihaelt javasolta, majd a következő határozatot 
terjesztette elfogadásra a tanács elé: 
 
6. sz. határozat 
A LKMNÖK Tanácsa alelnökének Šooš Mihael lett kinevezve. 
 
Tizenkét tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. Egy tanácstag 
tartózkodott. A határozat el lett fogadva.  
 
A napirendi pontnál vita nem alakult ki. 
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7. Tagok kinevezése a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 
Tanácsába. 
 
Az elnök asszony megkérte a szavazatszámláló bizottság tagjait, hogy készítsék el a 
szavazólapokat. Az Alapszabályzat értelmében a titkos szavazás mellett döntött, a szavazás 
idejére pedig szünetet rendelt el. 
 
A szavazás eredményét Horvat Tomi, a szavazatszámláló bizottság tagja ismertette, majd a 
tanácstagoknak felolvasta a jegyzőkönyvet. E szerint 12 szavazólapot készítettek, 12 tanácstag 
igényelt szavazólapot, 12 tanácstag szavazott. Az érvényes szavazólapok száma 12 volt.  
 
A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsába a tanácstagok a titkos 
szavazáson a következőképpen nyerték el a szavazatokat: 
 

1. Bence Lajos     12   szavazatot kapott 
2. Farics Dorisz    12   szavazatot kapott 
3. Halász Albert    6  szavazatot kapott  
4. Horvat Tomi  11   szavazatot kapott 
5. Horváth Ferenc  9   szavazatot kapott 
6. Lebar Teodor  11   szavazatot kapott 
7. Magyar Janez    12   szavazatot kapott 
8. Požonec Robert   11   szavazatot kapott 
9. Sobočan Gabriela  5   szavazatot kapott 
10. Šooš Mihael  11  szavazatot kapott 
11. Varga Štefan István  12   szavazatot kapott 
12.  Vida Törnar Judit 8  szavazatot kapott 

 
7. sz. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsának tagjai közül a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsába 
a következő 10 tanácstag lett kinevezve: Bence Lajos, Farics Dorisz, Horvat Tomi, Horváth Ferenc, Lebar 
Teodor, Magyar Janez, Požonec Robert, Šooš Mihael, Varga Štefan István és Vida Törnar Judit. 
 
Az elnök asszony a kinevezett tagoknak gratulált és eredményes munkát kívánt. 
 
8. Különfélék.   
 
Mivel az ülés elején a tanács módosította a javasolt napirendet, az elnök asszony a következő 
határozatot javasolta elfogadásra: 
 
8. sz. határozat 
Amíg az LKMNÖK új tanácsa nem nevez ki tagokat az LKMNÖK bizottságaiba és a társalapított 
intézmények tanácsaiba, addig, de legfeljebb 2014. november 12-ig meghosszabbítja a jelenlegi tagok 
mandátumát. 
 
Tizenkét tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenkét tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva.  
 
Az elnök asszony megkérte a szakszolgálatot, hogy a következő ülésig a jelenléti ívet bővítse ki 
„telefonszámok” hasábbal. 
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Az elnök asszony megkérte dr. Halász Albertet, hogy számoljon be a folyamatban lévő ügyekről, 
teendőkről. 
Dr. Halász Albert a következő folyamatban lévő, illetve nyitott ügyeket sorolta fel: 

- Márky Zoltán lendvai konzultól levelet kapott, amelyet átadott az elnök asszonynak. 
- A Kultsár György emlékére állítandó szoborral kapcsolatosan elmondta, hogy a szobor 

elkészült, a szobor felavatásának tervezett időpontja október 28-a vagy 31-e. A tervezett 
konferencia pedig a társszervezővel, a Lendvai Galéria–Múzeummal egyeztetve elmarad. 

- A választások előtt megjelent az ösztöndíjpályázat, a beérkezett pályázatokat el kell 
bírálni. 

 
Az elnök asszony megköszönte a tájékoztatást, majd azt javasolta, hogy az ösztöndíj 
elbírálásával kapcsolatosan a következő tanácsülésig, azaz november 12-ig üljön össze a Pályázati 
Bizottság. 
Továbbá megkérte a leköszönő elnököt, hogy ismertesse, ill. sorolja fel az LKMNÖK által 
alapított bizottságokat, valamint a társalapított intézeteket. Dr. Halász Albert átadta a szót a 
hivatal vezetőjének, Feher Horváth Alexandrának, aki felsorolta a bizottságok tagjait és a 
társalapított intézetek tanácsaiba delegált személyek nevét. 
Végezetül az elnök asszony megkérte a tanácstagokat, hogy nézzenek utána, hogyan működnek 
az LKMNÖK által alapított bizottságok.  
 
Lejegyezte:                                                             
Gyurkač Izabela                           

Vida Törnar Judit, 
                               az LKMNÖK Tanácsának elnöke 


