JEGYZŐKÖNYV
a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának 1. rendkívüli
üléséről, amelyet 2019. április 18-án, 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, dr. Bence Lajos, Farics
Dorisz, dr. Halász Albert, Horvat Tomi, Horváth Ferenc, Požonec Robert, Šimon Monika és
Vida Törnar Judit.
Hiányzását jelentette: Magyar Janez, Sobočan Gabriela és Lebar Teodor.
Az ülésen továbbá jelen voltak: Magyar Daniel, az Euromur Kft. Igazgatója, Feher Horváth
Alexandra, Gyurkač Izabela, a sajtó képviselői (Császár Szuzi – MMR, Király Meszelics Jutka –
Népújság).
Az ülést Vida Törnar Judit, az LKMNÖK Tanácsának az elnöke vezette.
A javasolt napirend a következő volt:
1.
2.
3.
4.

1.

A határozatképesség megállapítása.
A napirend meghatározása.
Az Euromur Kft. Igazgatójának a kinevezése.
Különfélék.

A határozatképesség megállapítása.

Vida Törnar Judit köszöntötte a jelenlévőket, majd megállapította, hogy az LKMNÖK
Tanácsának a 1. rendkívüli 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.
39. sz. határozat
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja az 1. rendkivüli ülés napirendjét.
Kilenc tanácstag szavazott. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozatot a
Tanács egyhangúlag elfogadta.
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3.

Az Euromur Kft. Igazgatójának a kinevezése

Az elnök elmondta, hogy Magyar Daniel munkatársnak 2019. április 21-én lejár az Euromur
Kft. igazgatói kinevezése. A feladatkört 2009.04.21-től látta el az LKMNÖK munkahelyek
katalógusában leírt munkafeladatok módosításával. Az igazgatói mandátum öt évre szól. A
feladatkör betöltéséhez az általános, érvényben lévő szabályok mellett feltétel a magyar,
szlovén és egy világnyelv aktív tudása valamint öt év munkatapasztalat.
Így az LKMNÖK Tanácsának mint az EUROMUR Kft. Alapítójának, ki kell nevezni az ügyvezető
igazgatóját. Az elnök továbbá elmondta, hogy a Kft.-nél nem lehet megbízott igazgatót
kinevezni, ezért javasolja, hogy a Tanács Magyar Danielt nevezi ki a következő 5 évre. Bacsi
Zsuzsanna tanácstag rákérdezett, ha nem kellet volna ezzel kapcsolatosan pályázatot kiírni.
Az elnök elmondta, hogy mint az önkormányzat alkalmazottjaként fogja ellátni az EUROMUR
Kft. üzleti vezetését és koordinálását, továbbá az EUROMUR Kft. működéséhez szükséges
egyéb feladatokat.
Az elnök megkérte az EUROMUR Kft. igazgatóját, Magyar Danielt, hogy mutassa be a
jövőbeni terveit. Magyar Daniel, igazgató elmondta, hogy az EUROMUR Kft. fő tevékenysége
jövőben is a gazdasági tanácsadás lesz. Továbbá elősegíteni a társadalmi-gazdasági fejlődését
a Muravidéki nemzetiségileg vegyesen lakott területén. Az alaptevékenysége a vállalkozói és
üzleti tanácsadás, mégpedig elsősorban a magyarlakta települések lakóinak. Az EUROMUR
fontos szerepet tölt be a helyi gazdasági környezetben, pl. díjmentes gazdasági tanácsadás,
gazdasági pályázatok tervezése, megírása, a magyar-magyar kapcsolat kialakítása, illetve az
utóbbi években különböző hagyományőrző programok kivitelezése, a tervezett völgyifalui
tájház megalakulásához szükséges technikai és tartalmi követelményekhez való
segítségnyújtás. Továbbá az igazgató hozzátette, hogy az EUROMUR Kft.-nek a törzstőkét
nem szabad elhasználni és hogy jogilag utána volt nézve.
A tanácstagok egyet értetek, hogy a kézművesi foglalkozások, amelyeket az EUROMUR Kft.
szervezet, sikeresek voltak. Továbbá egyet értetek, hogy a kézműveseknek ki kell menni
nagyobb vásárokra és nagyobb nemzetiségi rendezvényekre, ahol bemutatkozhatnak is.
Hosszabb vita után az elnök a következő határozatot javasolta elfogadásra:

40. sz. határozat
Az LKMNÖK Tanácsa mint az EUROMUR Kft. Alapítója, kinevezi Magyar Danielt az
EUROMUR Kft. ügyvezető igazgatójának, amit nem főállasban végez. A megbízása öt évre
szól és ennek megfelelően az LKMNÖK hivatalában végzett munkaköre a kinevezésből
eredő feladatokkal bővül. A munkaköre a függelék szerint módosul.
Kilenc tanácstag szavazott. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozatot a
Tanács egyhangúlag elfogadta.
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8.

Különfélék.

E napirendi pont alatt az elnök elmondta, hogy reméli, hogy a Tanács nemsokára tudja
tárgyalni és elfogadni a költségvetést. Továbbá elmondta, hogy amikor el lesz fogadva a
költségvetés, mindjárt ki lesz írva a nemzetiségi pályázat.

Lejegyezte:
Feher Horváth Alexandra

Vida Törnar Judit,
az LKMNÖK Tanácsának elnöke
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