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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának 3. rendkívüli üléséről, 
amelyet 2017. június 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. Halász Albert, Horvat Tomi, Horváth 
Ferenc, Lebar Teodor, Magyar Janez, Požonec Robert, dr. med., Sobočan Gabriela, Šooš 
Mihael, Varga Štefan István és Vida Törnar Judit. 
 
Igazoltan hiányzott: dr. Bence Lajos és Farics Dorisz. 
 
Az ülésen továbbá jelen volt: Feher Horváth Alexandra, 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. A határozatképesség megállapítása. 
2. A napirend meghatározása. 
3. Lendva Község Alapszabályzata javaslatának megvitatása, mégpedig arra a részre 

vonatkozóan, amely a magyar nemzeti közösség és tagjainak külön jogairól szól. 
4. Különfélék. 

 
 
1. A határozatképesség megállapítása. 
 
Vida Törnar Judit köszöntötte a jelenlévőket, majd megállapította, hogy az LKMNÖK 
Tanácsának 3. rendkívüli ülése határozatképes, az ülésen ugyanis 10 tanácstag volt jelen. 
 
 
2. A napirend meghatározása. 

 
Az elnök felolvasta az ülés javasolt napirendjét, majd a következő határozatot javasolta 
elfogadásra:  
 
115. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta a 3. rendkívüli ülése napirendjét.  
 
Tíz tanácstag volt jelen. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott. A határozat egyhangúlag el 
lett fogadva. 
 
 
3. Lendva Község Alapszabályzata javaslatának megvitatása, mégpedig arra a részre 

vonatkozóan, amely a magyar nemzeti közösség és tagjainak külön jogairól szól. 
 
Az elnök bevezetőként elmondta, hogy a Statutáris Jogi Bizottság újra megvitatta a módosított 
Alapszabályzat javaslatában észrevételezett kérdéseket. Továbbá hangsúlyozta, hogy azokat a 
dolgokat, amelyekről a törvény rendelkezik, nem kell az alapszabályzatnak tartalmaznia, és 
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reményét fejezte ki, hogy a Stautáris Jogi Bizottság ennek tudatában járt el. A folytatásban átadta a 
szót a bizottság elnökének, Sobočan Gabrielának. 
 
Sobočan Gabriela hangsúlyozta, hogy a módosított Alapszabályzat javaslatában 
észrevételezettek nem a törvény adta jogokra vonatkoznak, hanem a kisebbségi jogokra, és ebben 
rövidzárlat keletkezett Lendva Község és az LKMNÖK között.  
 
A továbbiakban a tanács szakaszonként megvitatta a Stautáris Jogi Bizottság javaslatait, majd a 
következő határozatok fogalmazódtak meg: 

 
116. határozat 
Lendva Község Alapszabályzata 25. szakaszának 2. bekezdése a következőre módosul:  
 
A Nemzetiségi Bizottságnak hat tagja van. Három tagot saját köréből a Községi Tanács, három tagot pedig a 
Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa nevez ki. 
 
Tíz tanácstag volt jelen. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott. A határozat egyhangúlag el 
lett fogadva. 
 
117. határozat 
Lendva Község Alapszabályzata 31. szakaszának 1. bekezdésében az első két mondat a következőre módosul:  
 
A polgármester, illetve a jelen szakasz 2. bekezdésében megjelölt személyek kötelesek a Községi Tanács ülését 
összehívni, ha ezt a községi tanácstagok minimum egy negyede kéri, illetve az ülés összehívását mindkét községi 
tanácstag – a nemzeti közösség tagjai – kéri olyan ügyekben, amelyek a magyar nemzetiségi külön jogok 
megvalósítására vonatkoznak. Ugyanez vonatkozik a roma közösségre és annak képviselőjére. 
 
Tíz tanácstag volt jelen. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott. A határozat egyhangúlag el 
lett fogadva. 
 
118. határozat 
Lendva Község Alapszabályzata 32. szakaszának 2. bekezdése a következő francia bekezdéssel bővül:  

- Gondoskodik a magyar nemzeti közösség és tagjai külön jogainak érvényesüléséről. 
 
Tíz tanácstag volt jelen. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott. A határozat egyhangúlag el 
lett fogadva. 
 
119. határozat 
Lendva Község Alapszabályzata 35. szakaszának 1. bekezdéséből a második mondatot ki kell törölni. 
 
Tíz tanácstag volt jelen. A határozat mellett 7 tanácstag szavazott. Egy tanácstag ellene szavazott, 
2 tanácstag pedig nem szavazott. A határozat el lett fogadva. 
 
120. határozat 
Lendva Község Alapszabályzata 72. szakaszának 1. bekezdése a következő mondattal bővül: 
 
A helyi önkormányzati közösségeknek biztosítaniuk kell az önkormányzati nemzeti közösség számára 
feltétlenül szükséges helyiségeket és egyéb, a munkához szükséges anyagi lehetőségeket. 
 
Tíz tanácstag volt jelen. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott. A határozat egyhangúlag el 
lett fogadva. 
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121. határozat 
Lendva Község Alapszabályzata 73. szakaszának a 2. bekezdése a következőre módosul: 
 
Amikor a községi szervek olyan ügyekről döntenek, amelyek a magyar nemzeti közösség tagjai külön jogainak 
érvényesülésére vonatkoznak a nyelvhasználat, a kultúra, az oktatás és a nevelés, valamint az anyanyelven való 
tájékoztatás területén, továbbá azokról a kérdésekről, amelyek vonatkoznak a nemzetiségileg vegyesen lakott 
területek jellegzetességének megőrzésére, előzőleg be kell szerezniük az önkormányzati nemzeti közösség 
beleegyezését, illetve véleményét. 
 
Tíz tanácstag volt jelen. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott. A határozat egyhangúlag el 
lett fogadva. 
 
122. határozat 
Lendva Község Alapszabályzata 74. szakaszának első mondata a következő mondatra módosul: 
 
A helyi önkormányzati közösségek szerveibe beválasztott nemzeti közösséget képviselő tagoknak 
a nemzeti közösségek tagjainak külön jogaira vonatkozó döntései előtt hozzájárulást kell kapniuk 
a nemzeti közösségektől.  
 
Tíz tanácstag volt jelen. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott. A határozat egyhangúlag el 
lett fogadva. 
 
Az elnök a napirendi pont lezárása előtt elmondta, hogy a szakszolgálatnak az elfogadott 
határozatokat az ülés másnapján továbbítania kell a községi hivatalba.  
 
4. Különfélék. 
 
Az elnök két dologról tájékoztatta a jelenlévőket: 

- A Népújságban megjelent a támogatási pályázat a Lendvai községben működő, magyar 
nemzetiségi programokat kivitelező civil szervezetek részére. 

- Az LKMNÖK Tanácsa előreláthatólag június utolsó hetében rendes ülést tart, amelyen 
megvitatja a beérkezett pályázatokat. 

 
Horvat Tomi a Göntérházi KÁI Tanácsának tagjaként elmondta, hogy az iskola tanácsa is 
jóváhagyását adta Šebjanič Valerijának az igazgatói munkakör betöltéséhez. 
 
 
Lejegyezte:                                                             
Gyurkač Izabela                             

                   Vida Törnar Judit,            
                    az LKMNÖK Tanácsának elnöke 


