JEGYZŐKÖNYV
a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának 18. rendes üléséről,
amelyet 2018. március 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. Bence Lajos, Farics Dorisz, Horvat Tomi,
Horváth Ferenc, Požonec Robert, dr. med., Sobočan Gabriela, Šooš Mihael, Varga Štefan
István és Vida Törnar Judit.
Hiányzását jelentette: dr. Halász Albert, Lebar Teodor, Magyar Janez.
Az ülésen továbbá jelen volt: Feher Horváth Alexandra, Gyurkač Izabela, Nedelko Erika, az
önkormányzat könyvelője és a sajtó képviselői (Fehér Ilona – MMR, Lőrincz Évi – HidakMostovi, 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.
1.

A határozatképesség megállapítása.
A napirend meghatározása.
A 17. rendes ülés jegyzőkönyvének elfogadása.
A 9. levelező ülés jegyzőkönyvének elfogadása.
A 2017. évi zárszámadás megvitatása és elfogadása.
A Lendvai Óvoda igazgatói munkakörére pályázó jelöltek meghallgatása és véleményezése.
A magyar nemzeti közösség gazdasági alapjának serkentési programja 2017 és 2020 között.
Különfélék.
A határozatképesség megállapítása.

Vida Törnar Judit köszöntötte a jelenlévőket, majd megállapította, hogy az LKMNÖK
Tanácsának 18. rendes ülése határozatképes. Az ülés kezdetekor hét tanácstag volt jelen, az 5.
napirendi pont tárgyalásánál megérkezett Varga Štefan István tanácstag, a 6. napirendi pont
tárgyalásánál pedig csatlakozott dr. Bence Lajos tanácstag is.
2.

A napirend meghatározása.

Az elnök felolvasta az ülés javasolt napirendjét, majd javasolta annak kibővítését, mégpedig a
következő napirendi ponttal: A Finanszírozásról szóló rendelet tervezetének megvitatása.

138. határozat

Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta a 18. rendes ülése napirendjét, amely az elhangzott javaslattal kibővítve a
következő:
1. A határozatképesség megállapítása.
2. A napirend meghatározása.
3. A 17. rendes ülés jegyzőkönyvének elfogadása.
4. A 9. levelező ülés jegyzőkönyvének elfogadása.
5. A 2017. évi zárszámadás megvitatása és elfogadása.
6. A Lendvai Óvoda igazgatói munkakörére pályázó jelöltek meghallgatása és véleményezése.
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7. A magyar nemzeti közösség gazdasági alapjának serkentési programja 2017 és 2020 között.
8. A Finanszírozásról szóló rendelet tervezetének megvitatása.
9. Különfélék.
Hét tanácstag szavazott. A határozat mellett hét tanácstag szavazott. A határozat egyhangúlag el
lett fogadva.
3.

A 17. rendes ülés jegyzőkönyvének elfogadása.

A jegyzőkönyv elfogadása előtt az elnök felolvasta a jegyzőkönyvben rögzített elfogadott
határozatokat, majd a jegyzőkönyvet vitára bocsátotta.

139. határozat

Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta a 17. rendes ülése jegyzőkönyvét.
Hét tanácstag szavazott. A határozat mellett hét tanácstag szavazott. A határozat egyhangúlag el
lett fogadva.
4.

A 9. levelező ülés jegyzőkönyvének elfogadása.

A jegyzőkönyv elfogadása előtt az elnök felolvasta a jegyzőkönyvben rögzített elfogadott
határozatot, majd a jegyzőkönyvet vitára bocsátotta.

140. határozat

Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta a 9. levelező ülése jegyzőkönyvét.
Hét tanácstag szavazott. A határozat mellett hét tanácstag szavazott. A határozat egyhangúlag el
lett fogadva.

5.

A 2017. évi zárszámadás megvitatása és elfogadása.

Az ülésre megérkezett Varga Štefan István tanácstag.
E napirendi pontnál az elnök felolvasta az Ellenőrző Bizottság beszámolóját, amelyben az áll,
hogy a hivatalnak javasolják a Számvitelről szóló szabályzat és a Közérdekű információk
katalógusa elfogadását. A továbbiakban az elnök beszámolt a 2017-ben megvalósult
programokról, majd Nedelko Erika röviden ismertette az LKMNÖK Tanácsa 2017. évi
pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy az LKMNÖK bevételei 2017-ben összesen 203.742,27
EUR-t tettek ki, a kiadásai pedig összesen 213.383,56 EUR-t, így a kiadások 9.641,29 EUR-val
meghaladták a bevételeket. Mivel az elhangzottak után vita nem alakult ki, az elnök a következő
határozatot javasolta elfogadásra:

141. határozat

Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta a 2017. évi zárszámadást.
Nyolc tanácstag szavazott. A határozat mellett nyolc tanácstag szavazott. A határozat
egyhangúlag el lett fogadva.
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6.

A Lendvai Óvoda igazgatói munkakörére pályázó jelöltek meghallgatása és
véleményezése.

Az ülésre megérkezett dr. Bence Lajos tanácstag.
A Szlovén Köztársaságban folyó nevelés és oktatás szervezéséről és finanszírozásáról szóló
törvény 53. szakasza értelmében a Lendvai Óvoda Tanácsa a nemzeti önkormányzati közösségtől
véleményt kért az intézet igazgatói munkakörére pályázó jelöltekről.
Az elnök elmondta, hogy az igazgatói munkahelyre két pályázatot nyújtottak be, s mindkettő
eleget tett a kiírt feltételeknek. Mindkét jelölt, nevezetesen Tina Hozjan és Lebar Romana
meghívást kapott az ülésre, az utóbbi azonban betegsége miatt igazolta hiányzását. A tanács
meghallgatta Tina Hozjan programját, amelyet pozitívan véleményezett, azzal a magjegyzéssel,
hogy legalább a program egy részének bemutatása folyhatott volna magyar nyelven, és hogy a
nemzetiségi részt jobban ki kellett volna emelni. Miután Lebar Romana pályázatát is megvitatták,
az elnök a következő két határozatot javasolt elfogadásra:

142. határozat

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa pozitívan véleményezi Tina Hozjan
pályázatát, amellyel a Lendvai Óvoda igazgatói munkakörének betöltésére jelentkezett. Véleményét a
következőkkel indokolja:
Az LKMNÖK Tanácsa pozitív véleményt adott Tina Hozjan pályázatát illetően, hiszen eleget tesz az igazgatói
munkakör betöltésére kiírt pályázati feltételeknek. Egyúttal a pályázati dokumentációból kiderül, hogy a jelölt
eddigi igazgatói munkája során olyan tapasztalatokat szerzett, amelyeket a jövőben is hasznosítani tud. Továbbá
jól megfogalmazta a kétnyelvű Lendvai Óvoda vízióját és fejlesztését. Az LKMNÖK Tanácsa ellenben hiányolta
a program legalább egy részének magyar nyelven történő bemutatását.
Kilenc tanácstag volt jelen. A határozat mellett hét (7) tanácstag szavazott. A határozat ellen egy
(1) tanácstag szavazott és egy (1) tanácstag nem szavazott. A határozat el lett fogadva.

143. határozat

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa pozitívan véleményezi Lebar Romana
pályázatát, amellyel a Lendvai Óvoda igazgatói munkakörének betöltésére jelentkezett. Véleményét a
következőkkel indokolja:
Az LKMNÖK Tanácsa pozitív véleményt adott Lebar Romana pályázatát illetően, hiszen eleget tesz az
igazgatói munkakör betöltésére kiírt pályázati feltételeknek. Egyúttal a pályázati dokumentációból kiderül, hogy
a jelölt eddigi munkája során olyan tapasztalatokat szerzett, amelyeket a jövőben is hasznosítani tud. Továbbá
jól megfogalmazta a kétnyelvű Lendvai Óvoda vízióját és fejlesztését. Az LKMNÖK Tanácsa ellenben
hiányolta a programjából a nemzetiségi programot.
Kilenc tanácstag volt jelen. A határozat mellett hét (7) tanácstag szavazott. Két (2) tanácstag nem
szavazott. A határozat el lett fogadva.
7.

A magyar nemzeti közösség gazdasági alapjának serkentési programja 2017 és 2020
között.

Az elnök kérésére Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke bevezetésként elmondta,
hogy az idén megérkezik a szlovén gazdaságfejlesztési alap támogatása a nemzetiségi projektekre,
és hogy az MMÖNK Tanácsának legutóbbi ülésén a következő támogatásra javasolt
beruházásokról esett szó: domonkosfai tájház (120 ezer EUR 2018-ban, 45 ezer EUR 2019-ben),
két hodosi kilátótorony (50 ezer EUR 2018-ban), a Bánffy Központ felújítása (38 ezer EUR
2018-ban), a dobronaki Kézművességek Háza (25 ezer EUR 2018-ban), kapornaki tájház (17 ezer
EUR 2018-ban) és az úgynevezett lendvai projekt (50 ezer EUR 2018-ban, 120 ezer EUR 2019-
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ben). Majd hozzátette, hogy a támogatást október végéig lehet felhasználni és nem lehet átvinni a
következő évre.
Vida Törnar Judit hozzáfűzte, hogy a tájházak a magyar nemzeti önkormányzat tulajdonába
kerülnek és a rezsiköltségek is azt terhelik. A három tájház tervezetének bemutatását illetően a
völgyifalusinál látja csupán azt, hogy az anyagi hátterét önmaguk meg tudják oldani, és az ottani
fiatalságban érzi az összefogást. Véleménye szerint a javasolt három tájház közül csak egy
beruházást kellene támogatni. Az elmondottakkal Horváth Ferenc és Varga Štefan István is
egyetértett.
Farics Dorisz az iránt érdeklődött, minek kapcsán adta be a három falu a tájház tervezetét, és
hogy volt-e erre vonatkozó felhívás?
Az elnök válaszában elmondta, hogy a tájházak tervezetének begyűjtése a Muravidéki Tanács
Elnökségének a megbeszélése után (2017 áprilisában) történt, amikor is felszólították azokat a
Lendva-vidéki településeket, ahol tájház létesítését fontolgatják, hogy készítsenek el egy
tervezetet. Akkor Kót, Radamos és Völgyifalu képviselői nyújtották be terveiket.
A vita után az elnök a következő határozatot javasolta elfogadásra:

144. határozat

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa a magyar nemzeti közösség gazdasági
alapjának serkentése programjában, amely 2017-től 2020-ig tart, első fázisban a völgyifalusi tájházat javasolja
támogatásra.
Kilenc tanácstag szavazott. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozat
egyhangúlag el lett fogadva.
Az elnök felszólította a völgyifalusi tájház képviselőjét, hogy mielőbb vegye fel a kapcsolatot
Sabo Livijával, az MMÖNK munkatársával, aki elmondja, hogy melyek azok a dolgok, amelyeket
már el kell kezdeni készíteni.
8.

A Finanszírozásról szóló rendelet tervezetének megvitatása.

Az elnök bevezetésként elmondta, hogy a kétnyelvű területen működő községek és nemzeti
közösségek finanszírozásáról szóló kormányrendelet tervezetét és az azzal kapcsolatos
megbeszélés meghívóját a Nemzetiségi Hivatal az ülés előtt egy nappal küldte el az önkormányzat
hivatalos ímélcimére. A megbeszélésen a rendelet tervezetének végső változatát fogják ismertetni.
Továbbá hozzáfűzte, hogy a szakszerűtlenül, hiányos adattokkal elkészített tervezet
megbeszélésének időpontja több meghívottnak nem felelt meg, és hogy az MMÖNK kérte a
megbeszélés elnapolását, amit azonban a Nemzetiségi Hivatal nem hagyott jóvá. Elmondta, hogy
a szakszolgálat munkatársaival és az MMÖNK jogászával átnézték a kormányrendelet tervezetét,
majd azt javasolta, hogy a tanács vitassa meg a rendelet tervezetét, és a megjegyzéseket írásos
formában küldje el a Nemzetiségi Hivatalnak. A vita után az elnök az alábbi határozatot javasolta
elfogadásra:

145. határozat

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa az alábbi megjegyzéseket
fűzi A kétnyelvű területen működő községek és nemzeti közösségek finanszírozásáról szóló
kormányrendelet tervezetéhez:
- a rendelet 4. szakaszában szükséges lenne a feltüntetett egyenlet, ill. számítás
pontosabb magyarázata;
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-

a rendelet 5. szakaszában pontosan meg kell határozni a rendelet és a finanszírozási
szerződés elkészítésének dátumát, mégpedig meg kell határozni, hogy a következő
pénzügyi évre legkésőbb október végéig készüljön el az említett dokumentum;
a rendelet egyetlen szakaszában sem szerepel a finanszírozásról szóló szerződés, és az sem,
hogy kivel és mikor történik a szerződés megkötése;
a rendeletbe bele kell foglalni, hogy a keret felhasználásáról csak a vonatkozó
önkormányzati nemzeti közösségekről szóló törvény rendelkezhet;
az átmeneti és záró rendelkezéseknél a harmadik bekezdés 13. szakaszában
pontosabban fel kell tüntetni, hogy kinek és milyen szándékkal biztosítanak
pénzeszközöket. A szöveg a következő legyen: A kétnyelvűség társfinanszírozására és az
őshonos olasz és magyar nemzeti közösségek alkotmányos jogai gyakorlására a kétnyelvű
területen működő községeknek és a nemzeti önkormányzati közösség programjainak
támogatására nyújtott források összege 2018-ban … eurót tesz ki.

Kilenc tanácstag szavazott. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozat
egyhangúlag el lett fogadva.
5.

Különfélék.

E napirendi pontnál elsőként a tanácstagok megvitatták „A beruházási program a helyi kulturális
terv, valamint az Európa kulturális fővárosa pályázat 2025 keretében” című tanulmánytervet. A
vita során a következő megjegyzések hangzottak el: a tervben hiányolják a technikai
paramétereket és a programterv részletesebb kidolgozását; a terv csak a várost érinti, pedig jó
lenne, hogy községi szintű lenne; a programot merésznek látják, de fontosnak tartják, hogy
hosszú távon legyen hozadéka; hiányolják, illetve túl kevésnek vélik a zöld területeket.
Az elnök elmondta, hogy a megjegyzéseket továbbítani kell Lendva Községnek.
A folytatásban az elnök tájékoztatta a tanácstagokat, hogy a 2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános
Iskola ismételten, már másodszor kérelmezte a támogatott pályázat elszámolási határidejének
meghosszabbítását a tanév végéig, azzal az indoklással, hogy az iskolában a közeljövőben
esedékes a Szlovén Oktatási Minisztérium ellenőrzése (Redni inšpekcijski nadzor, MIZŠ), ami
miatt a szakszolgálatnak az iskolában kell lennie, és így a tervezett időpontban nem utazhatnak el.
A tanács a halasztási kérelmet megvitatta, majd az elnök az alábbi határozatot javasolt
elfogadásra:

146. határozat

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa 2018. szeptember 1-ig meghosszabbítja
a 2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola által elnyert „Minden nap csodát tenni – konduktorként” című
pályázat elszámolási határidejét.
Kilenc tanácstag volt jelen. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozat
egyhangúlag el lett fogadva.
Az elnök elmondta, hogy a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet írásos kérelemmel fordult a
lendvai önkormányzathoz, amelyben az Új Muravidék Citeraegyüttes áprilisra tervezett hollandiai
vendégszerepléséhez kért anyagi támogatást, majd a következő határozatot javasolta elfogadásra:

147. határozat

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa 500,00 EUR összegben támogatja az
Új Muravidék Citeraegyüttes hollandiai vendégszereplését.
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Kilenc tanácstag volt jelen. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozat
egyhangúlag el lett fogadva.
A továbbiakban az elnök a következőkről adott tájékoztatást:
- Az önkormányzat együttműködési szerződést írt alá a zalaegerszegi Zalai Falvakért
Egyesülettel és a murakeresztúri Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesülettel. A két
együttműködés nem terheli a lendvai önkormányzat költségvetését.
- Lendva Községtől megérkezett az előfinanszírozásról szóló szerződés, amely fél évre szól,
és az aláírása is megtörtént.
- A jelenlévők figyelmébe ajánlotta és egyben meghívta őket az április 14-én és 15-én
szervezendő Zala György-emléknapra.
- A szakszolgálat munkatársai kérésére felszólította a tanácstagokat, hogy válaszoljanak a
kiküldött ímélekre.

Lejegyezte:
Gyurkač Izabela

Vida Törnar Judit,
az LKMNÖK Tanácsának elnöke
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