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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának 4. rendes üléséről, 
amelyet 2019. május 27-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, Farics Dorisz, dr. Halász 
Albert, Horvat Tomi, Horváth Ferenc, Lebar Teodor, Magyar Janez, Požonec Robert, 
Sobočan Gabriela, Šimon Monika és Vida Törnar Judit. 
 
Hiányzását nem jelentette: dr. Bence Lajos. 
 
Az ülésen továbbá jelen voltak: Feher Horvat Alexandra, Gyurkač Izabela, Magyar Daniel, a 
sajtó képviselői (Fehér Ilona – MMR, Lőrincz Évi – Hidak-Mostovi, Tomka Tibor – 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 3. rendes ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
4. Az 1. rendkívüli ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
5. A 2019. évi költségvetés megvitatása és elfogadása. 
6. Az  LKMNÖK Tanácsa Ügyrend-tervezetének a megvitatása. 
7. Különfélék. 

 
 
1. A határozatképesség megállapítása. 
 
Vida Törnar Judit köszöntötte a jelenlévőket, majd megállapította, hogy az LKMNÖK 
Tanácsának a 4. 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 azt. Mivel 
vita nem alakult ki, a napirendet elfogadásra javasolta. 
 

41. sz. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a 4. rendes ülés napirendjét.  

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

42. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a 3. rendes ülése jegyzőkönyvét. 

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

43. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a 1. rendkívüli ülése jegyzőkönyvét.  

 
Tizenegy tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A 
határozatot a Tanács egyhangúlag elfogadta. 
 
 
5. A 2019. évi költségvetés megvitatása és elfogadása. 
 
Az elnök ismertette az LKMNÖK 2019. évi költségvetési tervét, amely két részből tevődik 
össze: pénzügyi tervből és programtervezetből. Az elnök előbb a programtervezet 
lényegesebb elemeit, majd a pénzügyi tervet. ismertette Elmondta, hogy a 2019. évre 
előirányzott bevételek 328.060,00 eurót, az előirányzott kiadások pedig 346.500,00 eurót 
tesznek ki, a bankszámlán rendelkezésre álló összeg 2028. december 31-én 24.176,46 eurót 
tett ki. Ebből kifolyólag a jövő év végén, azaz 2020. december 31-én az önkormányzat 
számláján várhatóan 5.736,46 euró áll majd rendelkezésre. Az elnök ezt követően felsorolta 
a költségvetés tételeit, valamint kiemelte azokat a kontókat, amelyeken nagyobb összeg van 
előirányozva. A költségvetést vitára bocsátotta. 
 
Mivel e napirendi pontnál vita nem alakult ki, az elnök a következő határozatot javasolta 
elfogadásra: 
 

44. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja az LKMNÖK 2019. évi költségvetését és annak mellékletét. 

 
Tizenegy tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A 
határozatot a Tanács egyhangúlag elfogadta. 
 
A költségvetés elfogadása után az elnök elmondta, hogy a hét folyamán kiírásra kerül a 
pályázat a Lendvai Községben működő, magyar nemzetiségi programokat kivitelező civil 
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szervezetek részére, valamint augusztus vége felé megjelenik a meghívásos pályázat a 
társalapított intézményei által tervezett nemzetiségi programok megvalósítására is. 
 
 
6.  Az  LKMNÖK Tanácsa Ügyrend-tervezetének a megvitatása. 
 
E napirendi pontnál Sobočan Gabriela, a Statutáris-Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy az 
ügyrend-tervezet a MMÖNK 2018-ban elfogadott ügyrendje alapján készült, továbbá 
hozzátette, hogy az LKMNÖK meglévő ügyrendje már tíz éves, és hiányosságok vannak 
benne, ezért módosításra szorul. A tanácstagok a módosításokat a kiküldött ülésanyaggal 
együtt kapták kézhez. 
 
A beszámoló után az elnök az ügyrend tervezetét vitára bocsájtotta. 
 
Néhány tanácstag érdeklődött, hogy a szavazócédulákon az IGEN és a NEM 
válaszlehetőségek mellett miért nem szerepel a TARTÓZKODOM lehetőség? 
Az elnök javasolta, hogy a Statutáris Jogi Bizottság nézzen utána, ha az említett formációban 
a TARTÓZKODOM lehetőség jogilag is megálja-e a helyét. Mivel több megjegyzés nem 
hangzott el, az elnök a következő határozatot javasolta elfogadásra: 
 

45. sz. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati 
Közösség Ügyrendjét. 

 
Tizenegy tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A 
határozatot a Tanács egyhangúlag elfogadta. 
 
 
7.   Különfélék. 
 
A továbbiakban az elnök a következőkről tájékoztatta a tanácsot: 
- Az önkormányzat részt vett a Babgulyás-főző versenyen Radamosban, valamint a 

csentei Muravidéki Rétesnap c. rendezvényen.  
- Az önkormányzat vezetősége és munkatársai találkoztak a Nemzetiségi Hivatal 

képviselőivel. A találkozó fő témája a 2019-es finanszírozás volt. Az elnök a 
Nemzetiségi Hivatal igazgatójától időpontot kért egy közös találkozóra, amelyen 
Lendva Község polgármestere is jelen lenne.  

- Az önkormányzat munkatársa részt vesz a Muravidéki Vágta szervezésében.  
- A Nemzetközi Halászléfőző Verseny idén a Vinárium Fesztivál keretében valósul meg, 

melynek nyitórendezvénye lesz. 
 
A továbbiakban az ülésen két tanácstag jogsértésről értesítette a jelenlévőket: 
- Az LKMNÖK alelnöke, Horvat Tomi elmondása szerint a napokban fenyegető, 

magyarellenes üzenetet kapott a személyes mobiltelefonjára. Az ügyről feljelentést 
tett a rendőrségen, és várja a fejleményeket. 

- Elhangozott egy kisebbségi jogokat, konkrétan a magyar nyelvhasználatot csorbító 
eset is, de a felszólaló kérésére a részleteket nem tüntetjük fel a jegyzőkönyvben. Az 
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elnök elmondása szerint lehet, hogy félreértésről van szó, de mindenképpen tisztázni 
kell az esetet, akár a parlamenti képviselő bevonásával is. 

 
 
Lejegyezte:                                                             
Gyurkač Izabela                           

Vida Törnar Judit, 
                               az LKMNÖK Tanácsának az elnöke 


