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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának 3. rendes üléséről, 
amelyet 2019. február 12-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: Nedelko Erika – az LKMNÖK könyvelője, Matjašec Barbara – 
az Ellenőrző Bizottság elnök asszonya, 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 az elnöke vezette. 
 
A javasolt napirend a következő volt: 
 

1. A határozatképesség megállapítása. 
2. A napirend meghatározása. 
3. A 2. rendes ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
4. Az 1. levelező ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
5. A 2. levelező ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
6. A 2018. évi zárszámadás megvitatása és elfogadása. 
7. Az Euromur Kft. 2018. évi zárszámadásának a megvitatása és elfogadása. 
8. Különfélék. 

 
 
1. A határozatképesség megállapítása. 
 
Vida Törnar Judit köszöntötte a jelenlévőket, majd megállapította, hogy az LKMNÖK 
Tanácsának a 3. rendes ülése határozatképes, az ülésen ugyanis tíz tanácstag volt jelen. 
 
2. A napirend meghatározása. 
 
Az elnök ismertette a tanácstagokkal a javasolt napirendet, majd vitára bocsátotta azt. Mivel 
vita nem alakult ki, a napirendet elfogadásra javasolta. 
 

32. sz. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a 3. rendes ülés napirendjét.  

 
Tíz tanácstag szavazott. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott. A határozatot a Tanács 
egyhangúlag elfogadta. 
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3. A 2. rendes ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
 
A jegyzőkönyv elfogadása előtt az elnök felolvasta a jegyzőkönyvben rögzített elfogadott 
határozatokat, majd a következő határozatot javasolta elfogadásra:  
 

33. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a 2. rendes ülése jegyzőkönyvét. 

 
Tíz tanácstag szavazott. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott. A határozatot a Tanács 
egyhangúlag elfogadta. 
 
4. Az 1. levelező ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
 
A jegyzőkönyv elfogadása előtt az elnök felolvasta a jegyzőkönyvben rögzített elfogadott 
határozatot, majd a következő határozatot javasolta elfogadásra:  
 

34. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja az 1. levelező ülése jegyzőkönyvét. 

 
Tíz tanácstag szavazott. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott. A határozatot a Tanács 
egyhangúlag elfogadta. 
 
5. A 2. levelező ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
 
A jegyzőkönyv elfogadása előtt az elnök felolvasta a jegyzőkönyvben rögzített elfogadott 
határozatot, majd a következő határozatot javasolta elfogadásra:  
 

35. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a 2. levelező ülése jegyzőkönyvét. 

 
Tíz tanácstag szavazott. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott. A határozatot a Tanács 
egyhangúlag elfogadta. 
 
6. A 2018. évi zárszámadás megvitatása és elfogadása. 
 
E napirendi pontnál Matjašec Barbara, az Ellenőrző Bizottság elnöke beszámolt az LKMNÖK 
2018-ra vonatkozó számvitelének és ügyvitelének az áttekintéséről. Javasolta a hivatalnak, 
hogy mielőbb készítse el a Számvitelről szóló szabályzatot. Zárásként elmondta, hogy a 
bizottság az eljárás során az LKMNÖK ügyvitelében nem észlelt rendellenességet, és 
megállapította, hogy az LKMNÖK a rendelkezésre álló pénzeszközöket célszerűen, valamint 
az LKMNÖK Tanácsa határozataival összhangban használta fel.  
A továbbiakban Nedelko Erika röviden ismertette az LKMNÖK Tanácsának a 2018. évi 
pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy az LKMNÖK bevételei 2018-ban összesen 239.572 
EUR-t, a kiadásai pedig összesen 201.901 EUR-t tettek ki, így a bevételek 37.671 EUR-val 
meghaladták a kiadásokat.  
Zárásként az elnök beszámolt az LKMNÖK által kivitelezett 2018-as programokról, majd a 
zárszámadást vitára bocsájtotta. 
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Mivel vita nem alakult ki, az elnök a következő határozatot javasolta elfogadásra: 
 

36. sz. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati 
Közösség 2018. évi zárszámadását. 

 
Tíz tanácstag szavazott. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott. A határozatot a Tanács 
egyhangúlag elfogadta. 
 
7. Az Euromur Kft. 2018. évi zárszámadásának a megvitatása és elfogadása. 
 
Az elnök megkérte Magyar Daniel igazgatót, hogy számoljon be a kft. 2018. évi 
tevékenységéről. Az igazgató röviden ismertette a cég pénzügyi és tartalmi beszámolóját, 
majd felsorolta a bevételeket és a kiadásokat. Szólt a tél folyamán lezajlott kézműves 
foglalkozásokról, amelyekre az LKMNÖK 2.000 EUR támogatást biztosított. Elmondta, hogy 
május 31-én egy záró konferencia formájában értékelik a képzéseket. 
 
 

37. sz. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja az Euromur Kft. 2018. évi beszámolóját. 

 
Tíz tanácstag szavazott. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott. A határozatot a Tanács 
egyhangúlag elfogadta. 
 
8.   Különfélék. 
 
E napirendi pont alatt az elnök a következőket mondta el: 
- Lendva Községtől megérkezett az előfinanszírozásról szóló szerződés, amely március 

31-ig szól, a dokumentum aláírása is megtörtént, 
- az LKMNÖK Tanácsa által kinevezett összes bizottság megtartotta alakuló ülését, 
- március 1-jével változik a munkaidő és a hivatalos órák beosztása az LKMNÖK 

Hivatalában, mégpedig a hivatal szerda helyett keddenként tart nyitva 17 óráig. 
- a magyar nemzeti ünnep Lendván március 14-én lesz megtartva, 
- a Zala György-emléknap április 12-én és 13-án lesz megtartva,  
- az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó megemlékezés Lendván augusztus 

20-án lesz megtartva, 
- a XIV. Nemzetközi Halászléfőző Verseny augusztus 24-én kerül megrendezésre. 

 
A továbbiakban az elnök elmondta, hogy egy-egy évben több kisebb összegű támogatási 
kérelem érkezik az önkormányzat címére, amelyekről ez idáig az LKMNÖK Tanácsa döntött. 
Javasolta, hogy a tanács idén is fogadjon el egy határozatot, amellyel engedélyezi az 
elnöknek, hogy éves szinten összesen 1.500,00 euró összegben, kérelmenként legfeljebb 300 
euró támogatás odaítéléséről maga döntsön.   
 
 
 

 



 

 

4 

38. sz. határozat 
A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa engedélyezi az 
elnöknek, hogy éves szinten összesen 1.500,00 euró összegben, kérelmenként legfeljebb 
300 euró támogatás odaítéléséről maga döntsön. 

 
Tíz tanácstag szavazott. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott. A határozatot a Tanács 
egyhangúlag elfogadta. 
 
Dr. Halász Albert, mint a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója felhívta az elnök 
figyelmét, hogy az LKKK Tanácsában két szervezet azonos tagot delegált, és kéri, hogy a 
szervezetek egyike nevezzen ki más tagot.  
 
 
Lejegyezte:                                                             
Gyurkač Izabela                           

Vida Törnar Judit, 
                               az LKMNÖK Tanácsának elnöke 


