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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának 17. rendes üléséről, 
amelyet 2017. november 7-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: Farics Dorisz, 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. 
 
Hiányzását jelentette: dr. Bence Lajos.  
 
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. A 16. rendes ülés jegyzőkönyvének elfogadása. 
4. A Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézmény igazgatói munkakörére benyújtott 

pályázat véleményezése.  
5. A 2017. évi költségvetés módosítási javaslata. 
6. A felsőfokú tanulmányi támogatási pályázatok megvitatása és elbírálása. 
7. Különfélék. 

 
 
1. A határozatképesség megállapítása. 
 
Vida Törnar Judit köszöntötte a jelenlévőket, majd megállapította, hogy az LKMNÖK 
Tanácsának 17. rendes ülése határozatképes. Az ülés kezdetekor hét tanácstag volt jelen, a 6. 
napirendi pont tárgyalásánál megérkezett dr. Halász Albert és Lebar Teodor tanácstag, a 4. 
napirendi pont tárgyalásánál pedig csatlakozott Požonec Robert, dr. med. tanácstag is. 
 
 
2. A napirend meghatározása. 

 
Az elnök felolvasta az ülés javasolt napirendjét, majd javasolta, hogy a 4. napirendi pontot dr. 
Halász Albert megérkezésekor tárgyalja a tanács.  
 
131. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta a 17. rendes ülése napirendjét, az elhangzott javaslattal.  
 
Hét tanácstag szavazott. A határozat mellett hét tanácstag szavazott. A határozat egyhangúlag el 
lett fogadva. 
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3. A 16. rendes ülés jegyzőkönyvének elfogadása. 
 
A jegyzőkönyv elfogadása előtt az elnök felolvasta a jegyzőkönyvben rögzített elfogadott 
határozatokat, majd a jegyzőkönyvet vitára bocsátotta.  
 
132. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta a 16. rendes ülése jegyzőkönyvét. 
 
Hét tanácstag szavazott. A határozat mellett hét tanácstag szavazott. A határozat egyhangúlag el 
lett fogadva. 
 
 
5. A 2017. évi költségvetés módosítási javaslata. 

 
Az elnök tájékoztatta a tanácstagokat, hogy Lendva Község és a lendvai önkormányzat 2017. 
augusztus 3-án aláírta a 2017. évi Finanszírozásról szóló szerződés 1. számú függelékét, amelynek 
tárgya az LKMNÖK további társfinanszírozása. Ez alapján az odaítélt 5.000,00 euró kizárólag a 
„Muravidéki Vágta 2017” rendezvény lebonyolítására használható fel. Továbbá hozzátette, hogy 
az említett tétel miatt a költségvetés az alábbiak szerint módosul: a bevételek összege 198.066,66 
euróról 203.066,66 euróra módosul, a kiadások összege viszont 216.004,13 euróról 221.004,13 
euróra módosul. A kiadások oldalán az 5.000,00 eurós összeg a 402199-es kontó alatt (Egyéb 
különös kiadások és szolgáltatások) van feltüntetve. A tájékoztató után a következő határozatot 
javasolta elfogadásra: 
 
133. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség 2017. évi 
költségvetése módosítási javaslatát, amely alapján a költségvetés bevételi és kiadási oldala egyaránt 5.000,00 
euróval növekszik. 
 
Hét tanácstag szavazott. A határozat mellett hét tanácstag szavazott. A határozat egyhangúlag el 
lett fogadva. 
 
 
6. A felsőfokú tanulmányi támogatási pályázatok megvitatása és elbírálása. 

 

Az ülésre megérkezett dr. Halász Albert és Lebar Teodor tanácstag.  
 
Az alelnök, aki egyben a Pályázati Bizottság elnöke beszámolt a bizottság munkájáról. 

Elmondta, hogy a 2017/2018-as tanévre kiírt felsőfokú tanulmányi támogatási pályázatot a 
Népújságban, az LKMNÖK honlapján és Facebook profilján, valamint az MMR 
műsorában 2017. szeptember 28-án tették közzé. Továbbá elmondta, hogy a felsőfokú 

tanulmányi pályázatra 10 pályázat érkezett be, ebből kilenc pályázó eleget tett a feltételeknek, 
egy pályázó viszont nem. A bizottság a Felsőfokú tanulmányi támogatásról szóló szabályzat 
alapján elkészített egy javaslatot, amelyet a tanácstagok az ülés előtt kézhez kaptak. A Pályázati 
Bizottság a 2017/2018-as tanévre kiírt felsőfokú tanulmányi támogatási pályázat alapján a 
következő 8 személyt javasolta támogatásra: Ftičar Inest, Gal Patrikot, Göncz Norbertet, Kovač 
Tündét, Šabjan Rebekát, Toth Matiját, Vida Doriant és Zagorec Ádámot. A bizottság elnöke 
továbbá elmondta, hogy a támogató minden támogatottnak havi 100,00 euró összegű támogatást 
fizet, azzal, hogy a támogató fenntartja a támogatási összeg változtatási jogát. Mielőtt a témát 
vitára bocsátotta, hozzátette, hogy a jövő évi költségvetésben a tanulmányi támogatásokra szánt 
összeget növelni kell.  
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Farics Doriszt érdekelte, hogy mekkora az esély, hogy a tanulmányi támogatásban részesülő 
egyetemisták a tanulmányaik befejezése után visszatérnek a Muravidékre, illetve itt maradnak? 
Horváth Ferenc feleletként elmondta, hogy szerinte hazajönnek, ha lesz rá lehetőség, és ha lesz 
munkahely. 
 
A vita után az elnök a következő határozatot javasolta elfogadásra:  
 
134. 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 
2017/2018-as tanévben a következő nyolc személyt részesíti támogatásban: Ftičar Inest, Gal Patrikot, Göncz 
Norbertet, Kovač Tündét, Šabjan Rebekát, Toth Matiját, Vida Doriant és Zagorec Ádámot.  
A támogató minden támogatottnak havi 100,00 euró összegű tanulmányi támogatást fizet, azzal, hogy a 
támogató fenntartja a támogatás összegének változtatási jogát. 
 
Tíz tanácstag volt jelen. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott. A határozat egyhangúlag el 
lett fogadva. 
 
A vitában részt vett: Farics Dorisz, Horváth Ferenc, Šooš Mihael és Vida Törnar Judit. 
 
 
4. A Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézmény igazgatói munkakörére 

benyújtott pályázat véleményezése. 
 

Az ülésre megérkezett Požonec Robert, dr. med. tanácstag.  
 
A könyvtárakról szóló törvény és a Knjižnica–Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és 
Kulturális Központ közintézmény alapítási okiratának 14. szakasza alapján a nemzeti 
önkormányzati közösség véleményét kérték az említett közintézmény igazgatói munkakörének 
betöltésére pályázó jelöltről. 
Az igazgatójelölt, dr. Halász Albert jelen volt az ülésen. Röviden bemutatta a programját és 
vízióját, majd válaszolt a felmerülő kérdésékre. Ezek után az elnök a következő határozatot 
javasolta elfogadásra:  
 
135. határozat 
A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa pozitívan véleményezi dr. Halász 
Albert pályázatát, amellyel a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatói munkakörének betöltésére 
jelentkezett. 
 
Tizenegy tanácstag volt jelen. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
 
7. Különfélék. 
 
E napirendi pont alatt az elnök tájékoztatta a tanácstagokat, hogy a II. Sz. Lendvai Kétnyelvű 
Általános Iskola kérelmezte a támogatott pályázat elszámolási határidejének meghosszabbítását 
2018 februárjáig. 
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136. határozat 
A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa 2018 februárjáig meghosszabbítja a II. 
Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola által elnyert „Minden nap csodát tenni – konduktorként” című 
pályázat elszámolási határidejét. 
 
Tizenegy tanácstag volt jelen. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
A továbbiakban az elnök a következőkről tájékoztatta a tanácsot: 

- Az önkormányzat részt vett a Törökszentmiklósi napok c. rendezvényen.  
- Sikeresen lezajlott a XII. Nemzetközi Halászléfőző Verseny.  
- Az önkormányzat aktívan részt vett a Muravidéki Vágtán és a budapesti Nemzeti Vágtán. 
- A Széchenyi Társaság szervezésében és meghívására az elnök részt vett a Nemzettudat és 

nemzeti identitás című konferencián Sopronban.  
- Az önkormányzat szervezésében lezajlott a törökbálinti Cantabile Kórus koncertje, 

éspedig két helyszínen, a lendvai Szent Katalin-templomban és a dobronaki Szent Jakab-
templomban.  

- Átadták a magyar színházi bérleteket az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola és a 
Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskola tanulóinak. 

- A Kultsár György protestáns prédikátor, tanító és egyházi író tiszteletére, valamint a 
reformáció 500. évfordulója emlékére rendezett konferencia november 21-én lesz. 

- A jelenlevőknek megköszönte a 2017-ben végzett munkát, megköszönte a sajtónak és az 
elektronikus médiának, hogy mindig jelen voltak az üléseken. 2018-ra pedig egészséget, 
boldogságot, szerencsét, valamint sok-sok kreatív gondolatot kívánt, melyeket olyan 
tettek kövessenek, amelyek az itt élő magyarság hasznára válnak. 

 
 
Lejegyezte:                                                             
Gyurkač Izabela                           

Vida Törnar Judit, 
                               az LKMNÖK Tanácsának elnöke 

  
 


