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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának a 2. rendkívüli 
üléséről, amelyet 2019. augusztus 21-én, szerdán 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, Horvat Tomi, 
Horváth Ferenc, Lebar Teodor, Šimon Monika és Vida Törnar Judit. 
 
Hiányoztak: Bence Lajos, Magyar Janez, Požonec Robert, Sobočan Gabriela, dr. Halász 
Albert. 
 
Az ülésen továbbá jelen voltak: Feher Horváth Alexandra, a sajtó képviselői (Fehér Ilona – 
MMR, Lőrincz Évi – Hidak, 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 völgyifalui tájház megvalósításával kapcsolatosan beérkezett pályázatok megvitatása. 
4. Különfélék. 

 
 
1. A határozatképesség megállapítása. 
 
Vida Törnar Judit köszöntötte a jelenlévőket, majd megállapította, hogy az LKMNÖK 
Tanácsának a 2. rendkívüli ülése határozatképes, az ülésen ugyanis hét 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. 
 

50. sz. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a 2. rendkívüli ülés napirendjét.  

 
Hét tanácstag szavazott. A határozat mellett hét tanácstag szavazott. A határozatot a Tanács 
egyhangúlag elfogadta. 
 
 
3. A völgyifalui tájház megvalósításával kapcsolatosan beérkezett pályázatok 
megvitatása. 
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Az elnök elmondta, hogy az önkormányzat nagyon fontos projekt előtt áll, ugyanis a tavalyi 
évben 50.000,00 EUR összegért ingatlant vásárolt Völgyifaluban, amihez a forrást a szlovén 
gazdaságfejlesztési alapból biztosította, idén pedig szintén a szlovén gazdaságfejlesztési 
alapból 120.000,00 EUR összeget biztosít az ingatlan felújítására, majd felkérte a Pályázati 
Bizottság elnökét, hogy számoljon be a fejleményekről.  
Horvat Tomi bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság átnézte az egyetlen beérkezett 
pályázatot, amelyet a lendvai Legartis vállalat nyújtott be. Ismertette továbbá, hogy a 
völgyifalui tájház kialakítására a közbeszerzés 2019. augusztus 1-jén jelent meg a 
közbeszerzések portálján (Portal javnih naročil), és 2019. augusztus 19-én zárult le. A 
közbeszerzés a következőkre volt kiírva: 
- bontási munkálatok (veranda eltávolítása, újrabetonozása, a teljes külső és belső vakolat 
letisztítása, két szoba közti fal lebontása, pincehelyiség egyesítése, betonozása), 
tetőszerkezet felújítása (bontás, felállítás), tetőtér, mennyezet betonozása, vertikális és 
horizontális vízszigetelés, nyílászárók cseréje, kémény szanálása, glazúr kialakítása (földszint, 
padlás). 
Az elnök elmondta, hogy a közbeszerzés becsült értéke áfa nélkül: 98.287,54 EUR volt, míg a 
Legartis vállalat közbeszerzésre beérkezett pályázatának a végösszege áfa nélkül: 125.657,72 
EUR-t tesz ki. Az önkormányzat a közbeszerzési eljárásban 100.000,00 euróra tervezte a 
felújítási munkálatok költségeit, így az ajánlat túllépte a kiírt keretösszeget. A pályázati 
bizottság elnöke ismertette a tanácstagokkal, hogy az önkormányzatnak két lehetősége van: 
vagy elfogadja az ajánlatot és biztosítja az összeget, vagy új közbeszerzést ír ki. A Pályázati 
Bizottság azt javasolja, hogy a Tanács fogadja el a pályázatot, vagyis döntsön a munkálatok 
elkezdése mellett, mert a szlovén gazdaságfejlesztési keretet csak október végéig lehet 
felhasználni. Ha a Tanács egy új pályázat kiírása mellet dönt, akkor fennáll a rendelkezésre 
álló összeg elvesztésének a veszélye, így pedig a tájház felújításának a sorsa bizonytalanná 
válna. 
Az LKMNÖK elnöke ismertette, honnan lehetne biztosítani a hiányzó költségeket: 4.000,00 
EUR-t – a tájház kontójáról, kb. 33.000,00 EUR-t – a BGA pályázatából, a fennmaradó kb. 
8.000 EUR-t pedig költségvetési átcsoportosításokból. 
 
Hosszabb vita után az elnök a következő határozatot javasolta elfogadásra: 
 
 

51. sz. határozat 

Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a Legartis vállalat pályázatát, és más forrásokból 
biztosítja a fennmaradó összeget. 
 

 
Hét tanácstag szavazott. A határozat mellett hét tanácstag szavazott. A határozatot a Tanács 
egyhangúlag elfogadta. 
 
 
8.   Különfélék. 
 
E napirendi pont alatt az elnök elmondta, hogy az önkormányzatnak raktárra, vagyis 
archívumra szüksége lenne, ahová el lehetne raktározni a ritkán használatos eszközöket és a 
régi dokumentumokat. Az elnök elmondta, hogy megbeszélte a szomszéd irodák 
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tulajdonosával, a Saubermacher vállalat igazgatójával, hogy az említett vállalat bérbe ad egy 
irodát az önkormányzatnak, mégpedig havi 150,00 EUR bérleti díj ellenében ez év végéig. Az 
elnök szerint rövidtávon ez a legjobb lehetőség.  
Ez alapján az elnök a következő határozatot javasolta elfogadásra: 
 
 

52. sz. határozat 
Az LKMNÖK a 2019-es év végéig bérbe veszi a Saubermacher vállalat irodáját, mégpedig havi 
150,00 EUR bérleti díj ellenében.  

 
Hét tanácstag szavazott. A határozat mellett hét tanácstag szavazott. A határozatot a Tanács 
egyhangúlag elfogadta. 
 
Az elnök a tanácstagokat és a média képviselőit meghívta az önkormányzat hétvégén 
megrendezésre kerülő rendezvényére, a XIV. Nemzetközi Halászléfőző Versenye, valamint az 
augusztus 29-én a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézettel közösen megrendezésre kerülő 
Magyar Etno Estre. 
 
 
 
Lejegyezte:                                                             
Feher Horváth Alexandra 
 
                           
                                                                                                                           Vida Törnar Judit, 

                               az LKMNÖK Tanácsának az elnöke 


