JEGYZŐKÖNYV
a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának 6. rendes üléséről,
amelyet 2015. június 9-én, kedden 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 (Szőke Kristina – 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.
Az 5. rendes ülés jegyzőkönyvének elfogadása.
A II. Sz. Lendvai KÁI igazgatói munkahelyére benyújtott kérvény véleményezése.
A nemzetiségi programokat kivitelező civil szervezetek támogatási kiírására beérkezett
pályázatok megvitatása.
A társalapított intézmények támogatási kiírására beérkezett meghívásos pályázatok
megvitatása.
Különfélék.
A határozatképesség megállapítása.

Vida Törnar Judit köszöntötte a jelenlévőket, majd megállapította, hogy az LKMNÖK
Tanácsának 6. rendes ülése határozatképes, az ülés kezdetekor tíz tanácstag volt jelen, a 4.
napirendi pont tárgyalásánál megérkezett Horváth Ferenc, a 6. napirendi pontnál pedig dr. Bence
Lajos tanácstag.
2.

A napirend meghatározása.

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

45. határozat

Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta a 6. rendes ülése napirendjét.
Tíz tanácstag szavazott. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott. A határozat egyhangúlag el
lett fogadva.
3.

Az 5. rendes ülés jegyzőkönyvének elfogadása.

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

Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta az 5. rendes ülése jegyzőkönyvét.
Tíz tanácstag volt jelen. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott. A határozat egyhangúlag el
lett fogadva.
4.

A II. Sz. Lendvai KÁI igazgatói munkahelyére benyújtott kérvény véleményezése.

A Szlovén Köztársaságban folyó nevelés és oktatás szervezéséről és finanszírozásáról szóló
törvény 53. szakasza értelmében a II. Sz. Lendvai KÁI Tanácsa a nemzeti önkormányzati
közösségtől véleményt kért az intézmény igazgatói posztjára pályázó jelöltről.
Az igazgatójelölt, Horvath Livia jelen volt az ülésen. Röviden és tömören bemutatta a
programját és vízióját, majd válaszolt a felmerülő kérdésékre. A programot a tanács pozitívan
véleményezte, a jelöltnek pedig gratulált és jó munkát kívánt.
Az elmondottak után az elnök a következő határozatot javasolta elfogadásra:

47. határozat

Az LKMNÖK Tanácsa pozitívan véleményezi Horvath Livia pályázatát, amellyel a II. Sz. Lendvai KÁI
igazgatói munkakörének betöltésére jelentkezett.
Tizenegy tanácstag volt jelen. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A határozat
egyhangúlag el lett fogadva.
A vitában részt vettek: dr. Halász Albert, Horvath Livia, Horváth Ferenc, Šooš Mihael,
Varga Štefan István és Vida Törnar Judit.
5.

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

Šooš Mihael, a Pályázati Bizottság elnöke az elnök kérésére részletezte a bizottságnak a
nemzetiségi programokat kivitelező szervezetek támogatására vonatkozó javaslatát. Elmondta,
hogy az önkormányzat címére 27 pályázat érkezett, köztük három helyi közösség pályázata is, bár
nekik nem szólt a pályázat. Elmondta, hogy mivel az előző években a helyi közösségek is
pályázhattak, a Pályázati Bizottság úgy döntött, hogy idén még figyelembe veszi a kérelmüket. A
bizottság elnöke továbbá felsorolta azokat a kritériumokat, amelyeket a bizottság szem előtt
tartott a javasolt összeg kialakításánál. Ezek pedig a rendezvény jellege, hagyománya és a látogatói
köre.
Az elnök a bizottság javaslatát vitára bocsátotta.
- Farics Dorisz szerint nem helyénvaló a helyi közösségeknek támogatást odaítélni, hiszen
szerinte nem tartoznak a civil szervezetek sorába. Továbbá hangsúlyozta, hogy a
szabályzatot be kell tartani.
- Varga Štefan István figyelmeztette a pályázat megfogalmazóit, hogy a közeljövőben
jobban figyeljenek oda a pályázat szövegére, és tartsák szem előtt a szabályzatot. Továbbá
javasolta, hogy a tanács határozattal döntse el, hogy elfogadja-e a helyi közösségek
pályázati kérelmét, vagy sem.
Vida Törnar Judit a következő határozatot javasolta elfogadásra:

48. határozat

Az LKMNÖK Tanácsa a helyi közösségek által benyújtott kérelmeket idén még a magyar nemzetiségi
programokat kivitelező civil szervezetek támogatásáról szóló szabályzat szerint bírálja el.
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Tizenegy tanácstag volt jelen. A határozat mellett nyolc tanácstag szavazott. Két tanácstag ellene
szavazott, egy tanácstag nem szavazott. A határozat el lett fogadva.
Az elnök javasolja, hogy a következő évben úgy kell kiírni a pályázatot, hogy ne legyen belőle
bonyodalom, majd a vitát lezárva a következő határozatot javasolta elfogadásra:

49. határozat:

A Pályázati Bizottság javaslatára az LKMNÖK Tanácsa a mellékelt (1. sz. melléklet) táblázat szerint
összesen 10.000,00 EUR összegben támogatja a nemzetiségi programokat kivitelező civil szervezetek benyújtott
pályázatait.
Tizenegy tanácstag volt jelen. A határozat mellett nyolc tanácstag szavazott. Egy tanácstag ellene
szavazott, két tanácstag nem szavazott. A határozat el lett fogadva.
A vitában részt vettek: Farics Dorisz, Horvat Tomi, Horváth Ferenc, Magyar Janez,
Sobočan Gabriela, Šooš Mihael, Varga Štefan István és Vida Törnar Judit.
6.

A társalapított intézmények támogatási kiírására beérkezett meghívásos pályázatok
megvitatása.

Az ülésre megérkezett dr. Bence Lajos tanácstag is, így a 6. napirendi pont tárgyalásától tizenkét
tanácstag volt jelen.
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:

50. határozat

A Pályázati Bizottság javaslatára az LKMNÖK Tanácsa elfogadta a társalapított intézetek pályázati
támogatását (2. sz. melléklet).
Tizenkét tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. Egy tanácstag nem
szavazott. A határozat el lett fogadva.
7.

Különfélék.

Az elnök a jelenlévők figyelmébe ajánlotta és egyben meghívta őket az augusztus 22-én
szervezendő X. Nemzetközi Halászléfőző Versenyre.
Horváth Ferenc a Kultsár György-emlékszobor helyének kiválasztása kapcsán keletkezett
bonyodalmakról adott tájékoztatót. Elmondta, hogy a potenciális hely tulajdonosainak egyike
nem hajlandó eladni a telekrészét, és hogy a községi jogászok már keresik a jogi lehetőséget az
ügy megoldására.

Lejegyezte:
Gyurkač Izabela

Vida Törnar Judit,
az LKMNÖK Tanácsának elnöke
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