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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának 2. rendes üléséről, 
amelyet 2019. december 17-én, hétfőn tartott meg Lendván, a Lendva Községi Magyar 
Nemzeti Önkormányzati Közösség székhelyén (Malom utca 6/A). 
 
Az ülésen a következő tanácstagok voltak jelen: Bacsi Zsuzsanna, dr. Bence Lajos, Farics 
Dorisz, dr. Halász Albert, Horvat Tomi, Horváth Ferenc, Lebar Teodor, Požonec Robert, 
Sobočan Gabriela, Šimon Monika és Vida Törnar Judit. 
 
Hiányzását jelentette: Magyar Janez. 
 
Az ülésen továbbá jelen voltak: Feher Horvat Alexandra, Gyurkač Izabela, a sajtó képviselői 
(Fehér Ilona – MMR, Lőrincz Évi – Hidak-Mostovi, Solarič Nađ Klara – 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 22. rendes ülés jegyzőkönyvének elfogadása. 
4. A 15. levelező ülés jegyzőkönyvének elfogadása. 
5. Az 1. rendes (alakuló) ülés jegyzőkönyvének elfogadása. 
6. A 2018-as költségvetés módosítása. 
7. Tanácstagok kinevezése az LKMNÖK Tanácsának bizottságaiba és a társalapított 

intézetek tanácsaiba. 
8. Különfélék. 

 
 
1. A határozatképesség megállapítása. 
 
Vida Törnar Judit köszöntötte a jelenlévőket, majd megállapította, hogy az LKMNÖK 
Tanácsának 2. rendes ülése határozatképes, az ülésen ugyanis tizenegy tanácstag volt jelen. 
 
2. A napirend meghatározása. 
 
Az elnök ismertette a tanácstagokkal a javasolt napirendet, majd vitára bocsátotta. Mivel 
vita nem alakult ki, a napirendet elfogadásra javasolta. 
 

9. sz. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a 2. rendes ülés napirendjét.  

 
Tizenegy tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A 
határozatot a Tanács egyhangúlag elfogadta. 
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3. A 22. rendes ülés jegyzőkönyvének elfogadása. 
 
A jegyzőkönyv elfogadása előtt az elnök felolvasta a jegyzőkönyvben rögzített elfogadott 
határozatokat, majd a következő határozatot javasolta elfogadásra:  
 

10. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a 20. rendes ülése jegyzőkönyvét. 

 
Tizenegy tanácstag volt jelen. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott, egy tanácstag nem 
szavazott. A határozatot a Tanács elfogadta. 
 
4. A 15. levelező ülés jegyzőkönyvének elfogadása. 
 
A jegyzőkönyv elfogadása előtt az elnök felolvasta a jegyzőkönyvben rögzített elfogadott 
határozatot, majd a következő határozatot javasolta elfogadásra:  
 

11. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a 15. levelező ülése jegyzőkönyvét. 

 
Tizenegy tanácstag volt jelen. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott, kettő tanácstag 
nem szavazott. A határozatot a Tanács elfogadta. 
 
5. Az 1. rendes (alakuló) ülés jegyzőkönyvének elfogadása. 
 
A jegyzőkönyv elfogadása előtt az elnök felolvasta a jegyzőkönyvben rögzített elfogadott 
határozatokat, majd a következő határozatot javasolta elfogadásra:  
 

12. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja az 1. rendes (alakuló) ülése jegyzőkönyvét. 

 
Tizenegy tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A 
határozatot a Tanács egyhangúlag elfogadta. 
 
6. A 2018-as költségvetés módosítása. 
 
Az elnök tájékoztatta a tanácstagokat, hogy az LKMNÖK 2018-as költségvetésének 
módosítására az alábbi két aláírt szerződés miatt van szükség: 

• Lendva Község és az LKMNÖK 2018. december 13-án aláírták a 2018. évi 
Finanszírozásról szóló szerződés 1. számú függelékét, amelynek tárgya az LKMNÖK 
további társfinanszírozása. A dokumentum alapján az odaítélt 9.087,57 eurós összeg 
kizárólag a 2018-as helyhatósági választások keretében lezajlott, az LKMNÖK 
Tanácsába való választások lebonyolítására használható fel. 

• Az MMÖNK és az LKMNÖK 2018. augusztus 30-án aláírták a 2. számú intézkedés (A 
magyar nemzeti közösség turisztikai tevékenységeinek és termékeinek ösztönzése) 
kivitelezéséről és finanszírozásáról szóló szerződést, amely alapján az odaítélt 
50.000,00 eurós összeg kizárólag a völgyifalui tájház kialakításához szükséges ingatlan 
megvásárlására használható fel. 



 

 

3 

Továbbá hozzátette, hogy az említett tételek miatt a költségvetés az alábbiak szerint 
módosul: a bevételek összege 199.230,00 euróról 258.317,57 euróra , a kiadások összege 
pedig 222.183,00 euróról 281.270,57 euróra nő. A tájékoztató után a következő határozatot 
javasolta elfogadásra: 
 

13. sz. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati 
Közösség 2018. évi költségvetésének módosítási javaslatát, amely alapján a költségvetés 
bevételi és kiadási oldala egyaránt 59.087,57 euróval növekszik. 

 
Tizenegy tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A 
határozatot a Tanács egyhangúlag elfogadta. 
 
7. Tanácstagok kinevezése az LKMNÖK Tanácsának bizottságaiba és a társalapított 

intézetek tanácsaiba. 
 

Az elnök elmondta, hogy az LKMNÖK bizottságaiba és a társalapított intézetek tanácsaiba 
potenciálisan javasolt személyek véleményét már az ülés előtt kikérte. A tagok kinevezésére 
nyílt szavazást javasolt. 
 
Az LKMNÖK bizottságaiba a következő tagok lettek kinevezve: 
 

15. sz. határozat 
A Statutáris Jogi Bizottság tagjai Bračič- Szabó Jasna, Lebar Tomislav, Lőrincz Eva, Sobočan 
Gabriela, és Vida Törnar Judit. Mandátumuk négy évre szól, amennyiben az LKMNÖK 
Tanácsa az Alapszabályzata alapján más határozatot nem hoz. 

 
Tizenegy tanácstag volt jelen. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott, egy tanácstag nem 
szavazott. A határozatot a Tanács elfogadta. 
 

16. sz. határozat 
Az Ellenőrző Bizottság tagjai Bogatec Gomzi Brigita, Đorđevič Marta, Kelenc Žižek Piroska, 
Lebar Karmen és Matjašec Barbara. Mandátumuk négy évre szól, amennyiben az LKMNÖK 
Tanácsa az Alapszabályzata alapján más határozatot nem hoz. 

 
Tizenegy tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A 
határozatot a Tanács egyhangúlag elfogadta. 
 

17. sz. határozat 
A Pályázati Bizottság tagjai Farics Dorisz, Horvat Tomi, Lebar Teodor, Požonec Robert és 
Šimon Monika. Mandátumuk négy évre szól, amennyiben az LKMNÖK Tanácsa az 
Alapszabályzata alapján más határozatot nem hoz. 

 
Tizenegy tanácstag volt jelen. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott, egy tanácstag nem 
szavazott. A határozatot a Tanács elfogadta. 
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18. sz. határozat 
Az Euromur Kft. Bizottságának tagjai Horvat Tomi, Farics Dorisz és Vida Törnar Judit. 
Mandátumuk négy évre szól, amennyiben az LKMNÖK Tanácsa az Alapszabályzata alapján 
más határozatot nem hoz. 

 
Tizenegy tanácstag volt jelen. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott, egy tanácstag nem 
szavazott. A határozatot a Tanács elfogadta. 
 

19. sz. határozat 
Lendva Község Nemzetiségi Bizottságának tagjai Farics Dorisz, Horvat Tomi és Graj 
Magda. Mandátumuk négy évre szól, amennyiben az LKMNÖK Tanácsa az Alapszabályzata 
alapján más határozatot nem hoz. 

 
Tizenegy tanácstag volt jelen. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott, egy tanácstag nem 
szavazott. A határozatot a Tanács elfogadta. 
 
A társalapított intézetek tanácsaiba a következő tagok lettek kinevezve: 
 

20. sz. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ Tanácsába Bači Zsuzsannát 
és Pisnjak Atillát nevezi ki. Mandátuma négy évre szól, amennyiben az LKMNÖK Tanácsa 
az Alapszabályzata alapján más határozatot nem hoz. 

 
Tizenegy tanácstag volt jelen. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott, kettő tanácstag 
nem szavazott. A határozatot a Tanács elfogadta. 
 

21. sz. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa a Lendvai Galéria–Múzeum Tanácsába Šimon Monikát és Vida Törnar 
Juditot nevezi ki. Mandátumuk négy évre szól, amennyiben az LKMNÖK Tanácsa az 
Alapszabályzata alapján más határozatot nem hoz. 

 
Tizenegy tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A 
határozatot a Tanács egyhangúlag elfogadta. 
 

22. sz. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa a Lendvai Óvoda Tanácsába Bači Zsuzsannát nevezi ki. Mandátuma 
négy évre szól, amennyiben az LKMNÖK Tanácsa az Alapszabályzata alapján más 
határozatot nem hoz. 

 
Tizenegy tanácstag volt jelen. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott, egy tanácstag nem 
szavazott. A határozatot a Tanács elfogadta. 
 

23. sz. határozat 
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Az LKMNÖK Tanácsa az 1 Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola Tanácsába Horvat Tomit 
nevezi ki. Mandátuma négy évre szól, amennyiben az LKMNÖK Tanácsa az 
Alapszabályzata alapján más határozatot nem hoz. 

Tizenegy tanácstag volt jelen. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott, egy tanácstag nem 
szavazott. A határozatot a Tanács elfogadta. 
 

24. sz. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa a II. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola Tanácsába Varga István 
Štefant nevezi ki. Mandátuma négy évre szól, amennyiben az LKMNÖK Tanácsa az 
Alapszabályzata alapján más határozatot nem hoz. 

 
Tizenegy tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A 
határozatot a Tanács egyhangúlag elfogadta. 
 

25. sz. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa a Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskola Tanácsába Lebar Teodort 
nevezi ki. Mandátuma négy évre szól, amennyiben az LKMNÖK Tanácsa az 
Alapszabályzata alapján más határozatot nem hoz. 

 
Tizenegy tanácstag volt jelen. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott, egy tanácstag nem 
szavazott. A határozatot a Tanács elfogadta. 
 

26. sz. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa a Zeneiskola Lendva Tanácsába Lebar Karment nevezi ki. Mandátuma 
négy évre szól, amennyiben az LKMNÖK Tanácsa az Alapszabályzata alapján más 
határozatot nem hoz. 

 
Tizenegy tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A 
határozatot a Tanács egyhangúlag elfogadta. 
 

27. sz. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa a Magyar Regionális Fejlesztési Intézet Tanácsába Koša Klarát nevezi 
ki. Mandátuma négy évre szól, amennyiben az LKMNÖK Tanácsa az Alapszabályzata 
alapján más határozatot nem hoz. 

 
Tizenegy tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A 
határozatot a Tanács egyhangúlag elfogadta. 
 

28. sz. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Tanácsába Farics Doriszt 
nevezi ki. Mandátuma négy évre szól, amennyiben az LKMNÖK Tanácsa az 
Alapszabályzata alapján más határozatot nem hoz. 

 
Tizenegy tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A 
határozatot a Tanács egyhangúlag elfogadta. 
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8.  Különfélék.   
 
E napirendi pontnál az elnök tájékoztatta a tanácstagokat, hogy a 2. Sz. Lendvai Kétnyelvű 
Általános Iskola kérelmezte a támogatott pályázat megvalósítási és elszámolási 
határidejének meghosszabbítását május végéig, mégpedig azzal az indoklással, hogy a II. Sz. 
Lendvai KÁI programja december végéig igen sűrített, és tanulóikat nem szeretnék 
túlterhelni. A tanács a halasztási kérelmet megvitatta, majd az elnök az alábbi határozatot 
javasolt elfogadásra:  
 

29. sz. határozat 
A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa jóváhagyja a 2. Sz. 
Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola 6007-141/2018 sz. kérelmét az elnyert meghívásos 
pályázattal kapcsolatosan, amelyet az LKMNÖK 1.000,00 euróval támogatott. Az 
intézetnek legkésőbb május végéig kiviteleznie kell az újonnan beadott programját és el 
kell számolnia a költségekkel. Amennyiben ez nem történik meg, az intézet az LKMNÖK 
2019-es pályázatán nem vehet részt. 

 
Tizenegy tanácstag volt jelen. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott, kettő tanácstag 
nem szavazott. A határozatot a Tanács elfogadta. 
 
A továbbiakban az elnök elmondta, hogy az LKMNÖK Tanácsnak ki kell neveznie a tagokat a 
Leltáribizottságba, majd elmondta javaslatát, miszerint Feher Horváth Alexandrát, Magyar 
Danielt és Gyurkač Izabelát javasolja. Mivel több javaslat nem hangzott el, az elnök a 
következő határozatot javasolta elfogadásra: 
 

30. sz. határozat 
A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Leltáribizottságának tagjai 
Feher Horváth Alexandra, Magyar Daniel és Gyurkač Izabela. 

 
Tizenegy tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A 
határozatot a Tanács egyhangúlag elfogadta. 
 
 
Lejegyezte:                                                             
Gyurkač Izabela                           

Vida Törnar Judit, 
                               az LKMNÖK Tanácsának elnöke 


