JEGYZŐKÖNYV
a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának 15. rendes üléséről,
amelyet 2017. május 29-én, hétfőn 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, Sobočan Gabriela,
Šooš Mihael, Varga Štefan István és Vida Törnar Judit.
Hiányzását jelentette: Požonec Robert, dr. med.
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 Vida Törnar Judit, az LKMNÖK Tanácsának elnöke vezette.
A javasolt napirend a következő volt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.

A határozatképesség megállapítása.
A napirend meghatározása.
A 14. rendes ülés jegyzőkönyvének elfogadása.
A 6. levelező ülés jegyzőkönyvének elfogadása.
A 7. levelező ülés jegyzőkönyvének elfogadása.
Az Euromur Kft. 2016. évi beszámolója.
A 2017. évi költségvetés megvitatása és elfogadása.
Új tag kinevezése Lendva Község Nemzetiségi Bizottságába.
Különfélék.
A határozatképesség megállapítása.

Vida Törnar Judit köszöntötte a jelenlévőket, majd megállapította, hogy az LKMNÖK
Tanácsának 15. rendes ülése határozatképes, az ülésen ugyanis tizenegy tanácstag volt jelen.
2.

A napirend meghatározása.

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

108. határozat

Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta a 15. rendes ülése napirendjét.
Tizenegy tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A határozat
egyhangúlag el lett fogadva.
3.

A 14. rendes ülés jegyzőkönyvének elfogadása.

A jegyzőkönyv elfogadása előtt az elnök felolvasta a jegyzőkönyvben rögzített elfogadott
határozatokat.

109. határozat

Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta a 14. rendes ülése jegyzőkönyvét.
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Tizenegy tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A határozat
egyhangúlag el lett fogadva.
4.

A 6. levelező ülés jegyzőkönyvének elfogadása.

A jegyzőkönyv elfogadása előtt az elnök felolvasta a jegyzőkönyvben rögzített elfogadott
határozatot.

110. határozat

Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta a 6. levelező ülése jegyzőkönyvét.
Tizenegy tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A határozat
egyhangúlag el lett fogadva.
5.

A 7. levelező ülés jegyzőkönyvének elfogadása.

A jegyzőkönyv elfogadása előtt az elnök felolvasta a jegyzőkönyvben rögzített elfogadott
határozatot.
Varga Štefan István arra intette és kérte a jelenlévőket, hogy a tanács a jövőben ne levelező
ülésen, hanem élőben formáljon véleményt az igazgatói kinevezésekről.
Az elnök ígéretet tett, hogy amennyiben ez lehetséges lesz és belefér a törvényben megszabott
időkeretbe, akkor így járnak el.

111. határozat

Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta a 7. levelező ülése jegyzőkönyvét.
Tizenegy tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A határozat
egyhangúlag el lett fogadva.
A vitában részt vett: Varga Štefan István és Vida Törnar Judit.
6.

Az Euromur Kft. 2016. évi beszámolója.

Az elnök megkérte Magyar Daniel igazgatót, hogy számoljon be a kft. 2016. évi tevékenységéről.
Az igazgató röviden ismertette a cég pénzügyi és tartalmi beszámolóját, majd felsorolta a
bevételeket és kiadásokat. Szólt a tél folyamán lezajlott kézműves foglalkozásokról, amelyekre az
LKMNÖK 2.000 euró támogatást biztosított. Elmondta, hogy május 31-én egy záró konferencia
formájában értékelik a képzéseket.
Šooš Mihael, az Euromur Kft. Bizottságának elnöke hozzáfűzte, hogy a cég egész évben
díjmentes gazdasági tanácsadást nyújtott a KKV-k részére, valamint gazdasági információkkal
szolgált valamennyi érdeklődőnek (különféle engedélyek beszerzése, vállalkozások létrehozása,
adózás, adószámok beszerzése…).

112. határozat

Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta az Euromur Kft. 2016. évi beszámolóját.
Tizenegy tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A határozat
egyhangúlag el lett fogadva.
A vitában részt vett: Magyar Daniel, Šooš Mihael és Vida Törnar Judit.
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7.

A 2017. évi költségvetés megvitatása és elfogadása.

Az elnök ismertette az LKMNÖK 2017. évi költségvetés-tervezetét, amely két részből tevődik
össze: pénzügyi tervből és programtervezetből. Az elnök ismertette a programtervezet
lényegesebb elemeit és a benne szereplő újdonságokat. Újdonságnak számít benne a Kultsár
György-emlékév alkalmából tervezett rendezvény, a gyermek- és ifjúsági programok keretében
pedig egy ötnapos tábor szervezése.
Gyurkač Izabela elmondta, hogy a kiküldött anyag pénzügyi részében egy módosítás történt,
hiszen a nap folyamán a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kiküldte az értesítést a támogatási
eredményekről, s ebből kifolyólag a XI. Nemzetközi Halászléfőző Verseny 800.000 forint
összegű támogatásban részesült. Így a Közalapokból származó bevételek összege (7403 sz. kontó)
2.600 euróra módosul, valamint párhuzamosan az Egyéb különös dologi kiadások és
szolgáltatások (402199 sz.) kontó is 19.600 euróra módosul.
A továbbiakban az elnök röviden ismertette a pénzügyi tervet. Elmondta, hogy a 2017. évre
tervezett bevételek 198.066,66 eurót, az előirányzott kiadások pedig 216.004,13 eurót tesznek ki,
a bankszámlán rendelkezésre álló összeg 2016. december 31-én 41.290,49 eurót tett ki. Ebből
kifolyólag év végén, azaz 2017. december 31-én az önkormányzat számláján várhatóan 23.353,02
euró áll majd rendelkezésre. Majd felsorolta a költségvetés többi tételét, valamint kiemelte azokat
a kontókat, amelyeken nagyobb összeg van előirányozva.
A napirendi ponttal kapcsolatosan nem alakult ki vita. Az elnök a következő határozatot
javasolta elfogadásra:

113. határozat

Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta az LKMNÖK 2017. évi költségvetését és annak mellékleteit, azzal a
módosítással, hogy a 7403 sz. kontón (Közalapokból származó bevételek) az összeg 2.600 euróra, a 402199 sz.
kontón (Egyéb különös dologi kiadások és szolgáltatások) előirányzott összeg pedig 19.600 euróra módosul.
Tizenegy tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A határozat
egyhangúlag el lett fogadva.
8. Új tag kinevezése Lendva Község Nemzetiségi Bizottságába.
Az elnök tájékoztatta a tanácstagokat, hogy Lendva Községtől szóbeli értesítést kaptak arról,
hogy Lendva Község Nemzetiségi Bizottságába Pozsonec Mária halála miatt új tagot kell
kinevezni. Az önkormányzat hivatala Graj Magdát javasolta, aki már hosszú ideje aktív tagja a
magyar nemzeti közösségnek.
Az elnök kérte a tanácstagokat, hogy tegyenek javaslatot az új tag személyére, mivel azonban
nem tettek más javaslatot, az alábbi határozatot javasolta elfogadásra:

114. határozat

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa Lendva Község Nemzetiségi
Bizottságába Graj Magdát 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.
Tizenegy tanácstag szavazott. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott. Egy tanácstag ellene
szavazott. A határozat el lett fogadva.
9. Különfélék.
E napirendi pont alatt az elnök a következőkről tájékoztatta a tanácsot:
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Az előző ülésen Varga Štefan István kérte az elnököt, hogy a Lendvai Galéria–
Múzeumban tapasztalt problémákról tárgyaljon az intézet igazgató asszonyával. Az elnök
viszont a Lázár Beátával folytatott tárgyaláson nem észlelte azokat a problémákat,
amelyeket Varga tanácstag említett. Az elnök továbbá elmondta, hogy egyebek között
beszélgettek a Kultsár György-emléknap közös kivitelezéséről, mivel azonban az igazgató
asszony a megszabott határidőig nem küldte el a megbeszélt adatokat (költségterv és az
előadók névsora), a program Lendva Község társzervezésével valósul meg. A másik
tervezett közös program a 2018-as Zala György-emlékév, amelyhez az intézetnek június
15-ig el kell küldenie a programtervezetet és a költségtervet.
Figyelmeztette és kérte a tanácstagokat, hogy a hivatalból kiküldött ímélekre legyenek
szívesek válaszolni.
A Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatójától magyarázatot kért a Zala
György-emléknapon történt félreértésről, mégpedig a hangosítás igénybevételével
kapcsolatosan a rendezvény szombati eseményén. Amint elmondta, a hivatal időben
elküldte a megrendelőlap mellékletét, amellyel kérte a hangosítást is, a rendezvény napján
viszont a hivatalnak más intézettől kellett hangosítást kérnie.
Az LKMNÖK Tanácsa előreláthatólag június 5-én vagy 6-án rendkívüli ülést tart,
amelyen megvitatja Lendva Község Alapszabályzatát.
Értesítette a jelenlévőket, hogy a Népújság következő számában megjelenik a pályázat a
Lendvai községben működő, magyar nemzetiségi programokat kivitelező civil szervezetek
részére, valamint a meghívásos pályázat a társalapított intézmények által tervezett
nemzetiségi programok megvalósítására.

Dr. Halász Albert, az LKKK igazgatója a hangosítással kapcsolatosan magyarázatként
elmondta, hogy mivel aznap más rendezvény is volt a lendvai színház- és hangversenyteremben, a
személyzet a másik rendezvénnyel foglalkozott.
Horváth Ferenc szólt a tájházak kérdésköréről, és kérte az elnököt, hogy a következő rendes
ülésen vitassák meg a három megfogalmazott, aktuális ötletet.
Šooš Mihael nemtetszését fejezte ki a Zeneiskola Lendva által szervezett rendezvénnyel
kapcsolatosan. Amint elmondta, a bemutatón, amelyen az általános iskola alsó tagozatának
tanulói és tanárai vettek részt, egy magyar szó sem hangzott el, s ezt felháborítónak tartja.
Az elnök levélben figyelmezteti és kéri az intézmény igazgatóját, hogy a következőkben legyenek
szívesek betartani a kétnyelvűségre vonatkozó szabályokat.
Dr. Bence Lajos aggodalmát fejezte ki az Európa kulturális fővárosa projekt, illetve a község
2025-ig terjedő kulturális programterve kapcsán, amint ugyanis elmondta, nem látja abban a
magyar jelleget. Horváth Ferenc megjegyezte, hogy Bence úr felvetése jogos, és hogy a tervezet
magyar vonatkozású részét az MNMI-nek kellett volna elkészíteni, ez azonban sajnos nem történt
meg. Továbbá hozzátette, hogy a magyar közösség programja is mindenképpen be fog kerülni a
projektbe, fontosnak tartja viszont, hogy a projekttel kapcsolatos javaslatokat a magyar nemzeti
önkormányzati közösségek is megtárgyalják.
Lejegyezte:
Gyurkač Izabela

Vida Törnar Judit,
az LKMNÖK Tanácsának elnöke
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