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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának 19. rendes üléséről, 
amelyet 2018. május 7-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: Farics Dorisz, dr. Halász Albert, Horvat 
Tomi, Magyar Janez, Horváth Ferenc, Požonec Robert, dr. med., Sobočan Gabriela, Šooš 
Mihael és Varga Štefan István. 
 
Hiányzását jelentette: Vida Törnar Judit. 
 
Hiányzását nem jelentette: dr. Bence Lajos és Lebar Teodor. 
 
Az ülésen továbbá jelen volt: Feher Horváth Alexandra, Gyurkač Izabela, az igazgatójelöltek: 
Baumgartner Dubravko, Lazar Evgen és Sabo Tatjana, valamint a sajtó képviselői (Fehér Ilona – 
MMR, Lőrincz Évi – Hidak-Mostovi, Tomka Tibor – Népújság). 
 
Az ülést Šooš Mihael, az LKMNÖK Tanácsának alelnöke vezette. 
 
A javasolt napirend a következő volt: 
 

1. A határozatképesség megállapítása. 
2. A napirend meghatározása. 
3. A 18. rendes ülés jegyzőkönyvének elfogadása. 
4. A 10. levelező ülés jegyzőkönyvének elfogadása. 
5. A Lendvai Galéria és Múzeum igazgatói munkakörére pályázó jelöltek meghallgatása és 

véleményezése. 
6. Az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola igazgatói munkakörére pályázó jelölt 

meghallgatása és véleményezése. 
7. Az LKMNÖK Nemzetiségi Választási Bizottsága tagjainak kinevezése. 
8. A „Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov”, azaz A szolgálati mobiltelefonok 

használatáról szóló szabályzat módosítása.  
9. Különfélék. 

 
 
1. A határozatképesség megállapítása. 
 
Šooš Mihael köszöntötte a jelenlévőket, majd megállapította, hogy az LKMNÖK Tanácsának 
19. rendes ülése határozatképes. Az ülés kezdetekor hét tanácstag volt jelen, az 5. napirendi pont 
tárgyalásánál megérkezett Horváth Ferenc és Požonec Robert tanácstag. 
 
 
2. A napirend meghatározása. 

 
Az alelnök felolvasta az ülés javasolt napirendjét, majd javasolta az 5. és a 6. napirendi pont 
felcserélését. 
 
149. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta a 19. rendes ülése napirendjét, amely az elhangzott javaslattal a következő:  

1. A határozatképesség megállapítása. 
2. A napirend meghatározása. 
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3. A 18. rendes ülés jegyzőkönyvének elfogadása. 
4. A 10. levelező ülés jegyzőkönyvének elfogadása. 
5. Az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola igazgatói munkakörére pályázó jelölt meghallgatása és 

véleményezése. 
6. A Lendvai Galéria és Múzeum igazgatói munkakörére pályázó jelöltek meghallgatása és véleményezése. 
7. Az LKMNÖK Nemzetiségi Választási Bizottsága tagjainak kinevezése. 
8. A „Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov”, azaz A szolgálati mobiltelefonok használatáról 

szóló szabályzat módosítása.  
9. Különfélék. 

 
Hét tanácstag szavazott. A határozat mellett hét tanácstag szavazott. A határozat egyhangúlag el 
lett fogadva. 

 
 

3. A 18. rendes ülés jegyzőkönyvének elfogadása. 
 
A jegyzőkönyv elfogadása előtt az alelnök felolvasta a jegyzőkönyvben rögzített elfogadott 
határozatokat, majd a jegyzőkönyvet vitára bocsátotta.  
Dr. Halász Albert érdeklődött az iránt, hogy a jegyzőkönyv hetedik pontjánál az első bekezdés 
hetedik sorában az „úgynevezett lendvai projekt” mit foglal magába?  
Az alelnök magyarázatként elmondta, hogy a kifejezés alatt a három tájház közül a nyertes, ill. 
kiválasztott tájház projektje értendő. Mivel több hozzászólás nem hangzott el, az alelnök a 
jegyzőkönyvet elfogadásra javasolta. 
 
150. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta a 18. rendes ülése jegyzőkönyvét. 
 
Hét tanácstag volt jelen. A határozat mellett hat tanácstag szavazott. Egy tanácstag nem 
szavazott. A határozat el lett fogadva. 
 
 
4. A 10. levelező ülés jegyzőkönyvének elfogadása. 

 
A jegyzőkönyv elfogadása előtt az alelnök felolvasta a jegyzőkönyvben rögzített elfogadott 
határozatot, majd a jegyzőkönyvet vitára bocsátotta.  
Dr. Halász Albert felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a jegyzőkönyv hatodik bekezdésében a 
második mondat végén kimaradt a „szavazott” szó.  
 
151. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta a 10. levelező ülése jegyzőkönyvét, azzal a módosítással, hogy a jegyzőkönyv 
hatodik bekezdésében a második mondat végére odakerül a „szavazott” szó. 
 
Hét tanácstag szavazott. A határozat mellett hét tanácstag szavazott. A határozat egyhangúlag el 
lett fogadva. 
 
 
5.    Az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola igazgatói munkakörére pályázó jelölt 

meghallgatása és véleményezése. 
 

Az ülésre megérkezett Horváth Ferenc és Požonec Robert tanácstag. 
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A Szlovén Köztársaságban folyó nevelés és oktatás szervezéséről és finanszírozásáról szóló 
törvény 53. szakasza értelmében az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola Tanácsa a nemzeti 
önkormányzati közösségtől véleményt kért az intézmény igazgatói posztjára pályázó jelöltről. 
Az igazgatói helyre egy jelölt adta be pályázatát, aki eleget tett a pályázatban kiírt feltételeknek. Az 
Iskola Tanácsa Sabo Tatjana pályázatát pozitívan véleményezte.  

Miután Sabo Tatjana igazgatójelölt röviden ismertette a programját és válaszolt a 
tanácstagok kérdéseire, a pályázatáról a hozzászóló tanácstagok többsége pozitívan 
vélekedett. Horváth Ferenc kifejtette, hogy a határozat magyarázatába be kellene írni a 
következő javaslatot: a tanács támogatja és ösztönzi az igazgatójelöltet, hogy építsen ki egy 
Kárpát-medencei kapcsolatrendszert az ottani oktatási intézményekkel és tovább fejlessze a 
nemzetiségi programokat a nemzetiségi intézményekkel karöltve. 
 
Az elmondottak után a tanácstagok a következő határozatot fogadták el:  
 
152. határozat: 
A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa pozitívan véleményezi Sabo Tatjana 
pályázatát, amellyel az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola igazgatói munkakörének betöltésére 
jelentkezett. 

 
Magyarázat: 
A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa pozitív véleményt adott Sabo 
Tatjanának, az egyedüli pályázónak. A pályázó eleget tesz az igazgatói munkakör betöltésére kiírt feltételeknek. 
A pályázati dokumentációból kitűnik, hogy a jelölt olyan tapasztalatokkal bír, amelyeket leendő munkája során 
hasznosítani tud. A tanács támogatja és ösztönzi az igazgatójelöltet, hogy építsen ki egy Kárpát-medencei 
kapcsolatrendszert az ottani oktatási intézményekkel és tovább fejlessze a nemzetiségi programokat a nemzetiségi 
intézményekkel karöltve. 
 
Kilenc tanácstag szavazott. A határozat mellett nyolc tanácstag szavazott. Egy tanácstag nem 
szavazott. A határozat el lett fogadva. 
 
 
6. A Lendvai Galéria és Múzeum igazgatói munkakörére pályázó jelöltek 

meghallgatása és véleményezése. 

 
Lendva Község Mandátumvizsgáló, Választási és Kinevezési Bizottsága javaslata értelmében a 
nemzeti önkormányzati közösségnek véleményt kell adnia a Lendvai Galéria és Múzeum 
közintézmény igazgatói posztjára pályázó jelöltről. Az LKMNÖK Tanácsa megvitatta 
Baumgartner Dubravko és Lazar Evgen pályázatát Az igazgatójelöltek jelen voltak az ülésen, 
magyar nyelven mutatták be programjukat, majd válaszoltak a felmerülő kérdésekre. A 
tanácstagok a jelöltek meghallgatása után a következő megjegyzéseket tették: 

- mindkét jelöltnél hiányolják a magyar nyelvű programot; 
- Dr. Halász Albert egyik jelöltben sem fedezte fel a vezetői képességet, viszont 

mindkettőjüket támogatja; 
- Horváth Ferenc szerint az lenne a legjobb program, ha a két jelölt programját 

összevonnák; 
- Farics Dorisz szerint mindkét személynek a várban lenne a helye. 

 
153. határozat: 
A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa pozitívan véleményezi Baumgartner 
Dubravko pályázatát, amellyel a Lendvai Galéria–Múzeum igazgatói munkakörének betöltésére jelentkezett. 
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Kilenc tanácstag volt jelen. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
 
154. határozat: 
A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa pozitívan véleményezi Lazar Evgen 
pályázatát, amellyel a Lendvai Galéria–Múzeum igazgatói munkakörének betöltésére jelentkezett. 
 
Kilenc tanácstag volt jelen. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
 
7.  Az LKMNÖK Nemzetiségi Választási Bizottsága tagjainak kinevezése. 

 
Az alelnök elmondta, hogy a 2014-ben kinevezett Nemzetiségi Választási Bizottság tagjainak 
lejár a mandátuma. A 2018-as helyhatósági választások időpontja 2018. november 18-a, ezért A 
helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja 2007. évi 94. sz., 2008. évi 45. 
sz., 2012. évi 83. sz. és 2017. évi 68. sz.) 35. és 38. szakasza alapján a Lendva Községi Magyar 
Nemzeti Önkormányzati Közösségnek az említett bizottságba új tagokat kell kineveznie. 
A szakszolgálat az érintett személyekkel egyeztetve összeállított egy javaslatot, amelyet az alelnök 
a tanács elé terjesztett, majd vitára bocsátott. 
 

155. határozat 

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség az LKMNÖK Nemzetiségi Választási 

Bizottságába a következő személyeket nevezte ki: 

Feher Horváth Alexandra, szül. 1972, lakhelye: Lendvahegy 9., 9220 Lendva, elnök, 

Lebar Tomislav, szül. 1979, lakhelye: Csente, Lendvai út 89., 9220 Lendva, alelnök, 

Šimon Monika, szül. 1979, lakhelye: Csente, Fő utca 89., 9220 Lendva, tag, 

Horvat Silvija, szül. 1980, lakhelye: Völgyifalu, Lendvai út 49., 9220 Lendva, helyettes,  

Bence Utroša Gabriela, szül. 1959, lakhelye: Kranjec utca 8., 9220 Lendva, tag, 

Horváth Livia, szül. 1976, lakhelye: Csente, Lendvai út 91., 9220 Lendva, helyettes, 

Đorđevič Marta, szül. 1959, lakhelye: Tomšič utca 2., 9220 Lendva, tag, 

Bogatec Gomzi Brigita, szül. 1977, lakhelye: Csente, Fő utca 117., 9220 Lendva, helyettes. 

 
Kilenc tanácstag szavazott. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
 
8.  A „Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov”, azaz A szolgálati 

mobiltelefonok használatáról szóló szabályzat módosítása.  
 
Az alelnök bevezetésként elmondta, hogy az érvényben lévő „A szolgálati mobiltelefonok 
használatáról szóló szabályzatot” módosítani kell, hiszen az nincs összhangban a rendelettel, 
amely a szolgálati mobiltelefonok használatát és a mobiltelefon-szolgáltatásokat szabályozza az 
államigazgatási szervekben (Uredba o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne 
telefonije v organih državne uprave). A tanácstagok a módosított javaslatot kézhez kapták, és 
mivel e napirendi pontnál vita nem alakult ki, az alelnök a következő határozatot javasolta 
elfogadásra: 
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156. határozat   
A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa elfogadta a „Pravilnik o uporabi 
službenih mobilnih telefonov”, azaz A szolgálati mobiltelefonok használatáról szóló szabályzat módosítását. 
 
Kilenc tanácstag szavazott. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozat 
egyhangúlag el lett fogadva. 
 
 
5. Különfélék. 
 
 
E napirendi pontnál az alelnök meghívott minden jelenlévőt a Muravidéki vágtára, amely 2018. 
június 2-án, Gyertyánosban lesz megtartva. 

 
 
 
Lejegyezte:                                                             
Gyurkač Izabela                           

 
Šooš Mihael, 

az LKMNÖK Tanácsának alelnöke 
  

 


