JEGYZŐKÖNYV

a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának a 7. rendes üléséről,
amelyet 2019. október 10-én, csütörtökön 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, Sobočan Gabriela, Šimon Monika és
Vida Törnar Judit.
Hiányoztak: Horváth Ferenc, Magyar Janez és Sobočan Gabriela.
Az ülésen továbbá jelen voltak: Feher Horvat Alexandra, Gyurkač Izabela, a sajtó képviselői
(Fehér Ilona – MMR, Bobovec Szabó Petra – Hidak-Mostovi, Tomka Tibor – Népújság).
Az ülést Vida Törnar Judit, az LKMNÖK Tanácsának az elnöke vezette.

A javasolt napirend a következő volt:
1.
2.
3.
4.
5.

A határozatképesség megállapítása.
A napirend meghatározása.
Az 6. rendes ülés jegyzőkönyvének az elfogadása.
A felsőfokú tanulmányi támogatási pályázatok megvitatása és elbírálása.
A társalapított intézmények meghívásos pályázatára beérkezett
megvitatása.
6. Különfélék.

1.

pályázatok

A határozatképesség megállapítása.

Vida Törnar Judit köszöntötte a jelenlévőket, majd megállapította, hogy az LKMNÖK
Tanácsának a 7. rendes ülése határozatképes, az ülésen ugyanis kilenc 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.
60. sz. határozat
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a 7. rendes ülés napirendjét.
Kilenc tanácstag szavazott. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozatot a
Tanács egyhangúlag elfogadta.

1

3.

A 6. rendes ülés jegyzőkönyvének az elfogadása.

A jegyzőkönyv elfogadása előtt az elnök felolvasta a jegyzőkönyvben rögzített elfogadott
határozatokat, majd Horváth Ferenc kérésére elemezte az ez eddig kiosztott tanulmányi
támogatások eredményeit. Elmondta, hogy a 2001/2002-es tanévben volt az első kiírás, ez
idáig 44 személy részesült ösztöndíjban, ill. tanulmányi támogatásban, és ezekből csak hat
személy nem tevékenykedik a Muravidéken, amit nagyon jó eredménynek tart.
Az elmondottak után a következő határozatot javasolta elfogadásra:
61. sz. határozat
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a 6. rendes ülése jegyzőkönyvét.
Kilenc tanácstag szavazott. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozatot a
Tanács egyhangúlag elfogadta.

4.

A felsőfokú tanulmányi támogatási pályázatok megvitatása és elbírálása.

Az alelnök, aki egyben a Pályázati Bizottság elnöke, beszámolt a bizottság munkájáról.
Elmondta, hogy a 2019/2020-as tanévre kiírt felsőfokú tanulmányi támogatási pályázatot a
Népújságban, az LKMNÖK honlapján és Facebook profilján, valamint az MMR műsorában
tették közzé. Továbbá elmondta, hogy a felsőfokú tanulmányi pályázat kiírására 12 pályázat
érkezett be, amelyekből kiderült, hogy minden pályázó eleget tesz a feltételeknek. A
bizottság a Felsőfokú tanulmányi támogatásról szóló szabályzat alapján elkészített egy
javaslatot, amelyet a tanácstagok az ülés előtt kézhez kaptak. A bizottság elnöke továbbá
elmondta, hogy a támogató minden támogatottnak havi 150,00 euró összegű támogatást
fizet ki, mégpedig azzal a kitétellel, hogy a támogató fenntartja a támogatási összeg
megváltoztatásának a jogát.
A beszámoló és a javaslat után az elnök a következő határozatot javasolta elfogadásra:
62. sz. határozat
Az LKMNÖK Tanácsa a meghirdetett felsőfokú tanulmányi támogatási pályázatra
beérkezett érvényes pályázatok közül a pontozási rendszer és a Felsőfokú tanulmányi
támogatásról szóló szabályzat alapján a 2019/2020-as tanévben a következő tizenkettő
személyt részesíti támogatásban: Ftičar Inest, Gal Patrikot, Göncz Norbertet, Pal Peter,
Požonec Mária Dorotheát, Požonec Veronikát, Šabjan Rebekát, Sőke Alešt, Süč Mitját, Šooš
Petert, Toth Matiját és Vida Doriant.
A támogató minden támogatottnak havi 150,00 euró összegű tanulmányi támogatást fizet
ki, mégpedig azzal a kitétellel, hogy a támogató fenntartja a támogatási összeg
megváltoztatásának a jogát.
Kilenc tanácstag volt jelen. A határozat mellett hét tanácstag szavazott. Kettő tanácstag nem
szavazott. A határozatot a Tanács elfogadta.
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5.
A társalapított intézmények meghívásos pályázatára beérkezett pályázatok
megvitatása.

Horvat Tomi, a Pályázati Bizottság elnöke felolvasta a társalapított intézmények meghívásos
pályázatára benyújtott pályázatokat, majd tájékoztatta a tanácstagokat a bizottság
javaslatáról, amelyet a tanácstagok kézhez is kaptak.
Dr. Halász Albert elmondta, hogy a meglévő szabályzat az LKKK szempontjából egy kicsit
diszkriminatívnak minősül, mivel egy intézmény csak három pályázatot nyújthat be, az LKKK
viszont könyvtári és színházi tevékenységgel egyaránt foglalkozik, így nagyon át kellett
gondolni, hogy mely programokra nyújtsák be pályázatukat. Továbbá hozzátette, hogy így
idén sajnos a színházi gyermekprogramokat, valamint a Könyvmoly programot nem tudták
megpályázni.
A vita után az elnök azt a döntést hozta, hogy a Könyvmoly című programra az LKMNÖK
megvásárolja a könyveket.
Mivel más hozzászólás és javaslat nem hangzott el, az elnök a következő határozatot
javasolta elfogadásra:
63. sz. határozat
Az LKMNÖK Tanácsa a Pályázati Bizottság javaslatára elfogadja a társalapított
intézmények pályázati támogatását (1. sz. melléklet).
Kilenc tanácstag szavazott. A határozat mellett nyolc tanácstag szavazott. Egy tanácstag nem
szavazott. A határozatot a Tanács elfogadta.

9.

Különfélék.

A továbbiakban az elnök a következőkről tájékoztatta a tanácstagokat:
- A budapesti Nemzeti Vágtán idén a lendvai önkormányzat két személlyel vesz részt.
- A közeljövőben a Nemzetiségi Hivatal munkatársai ellátogatnak Lendvára, ahol a
finanszírozással kapcsolatos nyitott kérdésekről tárgyalnak a lendvai önkormányzat
és Lendva Község vezetőségével.
A napirendi pontnál még a következő tanácstagok szólaltak fel:
- Požonec Robert megjegyzést tett a három alpolgármester kinevezését illetően,
hiszen mint elmondta, mind a hármat támogatja, viszont a polgármester a
kinevezésnél nem vette figyelembe a nép akaratát.
- Dr. Halász Albert tájékoztatott és egyben meghívott minden jelenlévőt az első
lendvai újság, az Alsó-Lendvai Hiradó megjelenésének 130. évfordulója alkalmából
rendezett emlékkonferenciára, amely október 28-án lesz a Városházán, valamint a
Héttorony Fesztiválra, amely november 18-án lesz megtartva.
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Lejegyezte:
Gyurkač Izabela
Vida Törnar Judit,
az LKMNÖK Tanácsának az elnöke
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1. sz. melléklet
A TÁRSALAPÍTOTT INTÉZMÉNYEK MEGHÍVÁSOS TÁMOGATÁSI KIÍRÁSÁRA BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK (2019)
SSZ.

1.

2.

A PÁLYÁZÓ NEVE

1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános
Iskola

Zeneiskola Lendva

A PROGRAM CÍME
Erdei iskolák Magyarországon

2.000,00

2.000,00

A könyvtár – az élmény helyszíne

2.050,00

2.050,00

Tanárok továbbképzése Győrött

2.800,00
4.337,74
1.314,96
750,00
800,00
402,00
2.275,00
1.210,00

2.800,00
4.337,74
1.314,96
750,00
800,00
402,00
2.275,00
1.210,00

A Zeneiskola Lendva 60. évfordulója
A lendvai és a lenti zeneiskola tanulóinak közös hangversenye
Új utakat taposva

3.

Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskola

Karácsonyi varázs
A nemzetiségi programokon való részvétel útiköltségei
A Lindua folyóirat 21. számának a kiadása

4.

5.

6.

IGÉNYELT JÓVÁHAGYOTT
ÖSSZEG
ÖSSZEG

Lendvai Könyvtár és Kulturális
Központ

Az LKKK, ill. Makovecz Imre építészetének népszerűsítése
Az Alsó-Lendvai Hiradó megjelenésének 130. évfordulója alkalmából rendezett emlékkonferencia és
kiállítás

4.000,00

4.000,00

Lendvai Óvoda

Kimbi - Lendva Tábor

1.434,20

1.434,20

Bellosics Bálint a muravidéki magyarok és szlovénok között című szöveggyűjtemény megjelentetése

2.800,00

2.800,00

A történeti Hetés értékei és kutatói – állandó múzeumi kiállítás új részlege

6.800,00
4.200,00

6.800,00
4.200,00

37.173,90

37.173,90

Galéria-Múzeum Lendva

Múzeumpedagógiai program és kellékek

ÖSSZESEN:
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