JEGYZŐKÖNYV
a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának a 3. rendkívüli
üléséről, amelyet 2020. február 3-án, 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, Horváth Ferenc, Lebar Teodor, Magyar Janez, Sobočan Gabriela, Šimon Monika és
Vida Törnár Judit.
Hiányoztak: Bence Lajos, Horvat Tomi, Požonec Robert.
Az ülésen továbbá jelen voltak: Feher Horváth Alexandra, a sajtó képviselői (Fehér Ilona –
MMR, Lőrincz Évi – Hidak, Tomka Tibor – Népújság).
Az ülést Vida Törnár Judit, az LKMNÖK Tanácsának az elnöke vezette.
A javasolt napirend a következő volt:
1. A határozatképesség megállapítása.
2. A napirend meghatározása.
3. A Művelődési, Turisztikai és Ifjúsági Egyesület alapszabály-tervezetének a megvitatása
és elfogadása.
4. Különfélék.

1.

A határozatképesség megállapítása.

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

A Művelődési, Turisztikai és Ifjúsági Egyesület alapszabály-tervezetének a
megvitatása és elfogadása.

Az elnök röviden ismertette a Művelődési, Turisztikai és Ifjúsági Egyesület megalapításával
kapcsolatos fejleményeket, majd hozzátette, hogy az egyesület kimondottan a tájházak
működtetésével fog foglalkozni, azaz arra fog törekedni, hogy minden tájházban éves szinten
legalább kettő nagyobb programot kivitelezzenek. Hozzátette még, hogy az elnökségi ülésen
megbeszéltek értelmében a nemzeti önkormányzatok az egyesület működését éves szinten
egy meghatározott összeggel támogatják. Elmondta, hogy az LKMNÖK legutóbbi ülésén már
elfogadták a szándéknyilatkozatot, majd kikérte a tanácstagok véleményét az egyesület
alapszabály-tervezetéről, valamint a tagdíj befizetéséről. Mielőtt vitára bocsájtotta a témát,
megkérte Horváth Ferencet, hogy mondjon néhány szót az egyesület tervezett működéséről.
Horváth Ferenc hangsúlyozta, hogy ez idáig nagyon sok pénzt fordítottak a tájházak
felújítására, felépítésére, és ez várható a jövő évben is, mivel az összes tájház felújítása még
nem fejeződött be. Elmondta, hogy vannak olyan tájházzal rendelkező községek, amelyek a
tartalmakat a tájházba ügyesebben tudják biztosítani, és olyanok is, amelyek kevésbé. Ezért
véleménye szerint egy olyan csapatot kell felállítani, amelynek az elsődleges feladata a
turizmus terén való tevékenykedés, és az e téren tevékenykedő szervezeteket tömörítése
lesz. Az elnökségi ülésen, valamint az MMÖNK tanácsának az ülésén egy olyan ajánlat
hangzott el, hogy az egyesületben az alkalmazottak bérét a következő forrásokból
finanszírozzák: az MMÖNK hozzájárulásából (1 alkalmazott), a magyar kormány
támogatásából (1 alkalmazott) és az 5 községi magyar önkormányzat havi 350,00 eurós
hozzájárulásából (1–2 alkalmazott). Horváth Ferenc végül hangsúlyozta, hogy az egyesület
megalapításának a lényege és célja, hogy programokat biztosítson a tájházakba, és összevont
erővel hatékonyan lássa el a feladatokat.
Az elnök az elmondottak után kiemelte a legfontosabbakat, mégpedig hogy az egyesületnek
5+1 alapítója lenne, akik havi 350,00 EUR (évi 4.200 EUR) összegű tagsági díjat fizetnének be,
amely mindenképpen az önkormányzatoknak a saját költségvetését terhelné, majd felhívta a
jelenlévők figyelmét, hogy a lendvai önkormányzat tájházának a felújítása 2019-ben
kezdődött el. Az ez idáig tervezett munkálatok befejeződtek, viszont a belső felújítások még
hátra vannak, így maga a tájház a 2020-as évben az egyesület programjaiban még nem tud
részesülni, ami azonban nem jelenti azt, hogy a község területére ne kerülhetnének bizonyos
programok akár ebből a pénzből is.
Magyar Janez kérdésére, hogy az MNMI-n keresztül nem lehetne-e programokat biztosítani
a tájházakba, Horváth Ferenc elmondta, hogy az MNMI-t is be szerették volna vonni az
egyesületbe, de az intézet igazgatója kifejtette, hogy az intézet az egyesületben nem
szeretne alapítóként részt venni. Azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az egyesület nyújtana
az intézetnek, az intézet számla ellenében rendezné. Magyar urat még érdekelte, hogy miért
ne lehetne az egyesület tervezett munkatársait az intézet keretében alkalmazni, hiszen
ebben az esetben nem kellene új egyesületet alapítani. Horváth úr elmondta, hogy az
egyesületnek több lehetősége van pályázati forrásokhoz jutni.
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Az elnök javasolta, hogy az alapszabályzatba kerüljön be egy olyan szakasz, amely
meghatározza, hogy az egyesület megszűnése esetén annak vagyona kinek a tulajdonában
kerül. Itt a csúcsszervezetre gondolt. A javaslatot a tanácstagok támogatták.
Dr. Halász Albert elmondta, hogy a múltbéli példák azt bizonyítják, hogy a tájházak meg
tudnak élni, és reményét fejezte ki, hogy ez a lendvai tájház esetében is így lesz. Hozzátette,
hogy az alapszabályt a javasolt formában támogatja, hiszen egy nonprofit szervezetről lesz
szó.
Hosszabb vita után az elnök a következő határozatokat javasolta elfogadásra:
72. sz. határozat
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a Művelődési, Turisztikai és Ifjúsági Egyesület alapszabálytervezetét.
Kilenc tanácstag szavazott. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozatot a
Tanács egyhangúlag elfogadta.
73. sz. határozat
Az LKMNÖK a Művelődési, Turisztikai és Ifjúsági Egyesületben aktív tagként működik közre,
és éves szinten befizeti a 4.200 EUR összegű tagdíjat.
Kilenc tanácstag szavazott. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozatot a
Tanács egyhangúlag elfogadta.
4.

Különfélék.

E napirendi pont alatt az elnök tájékoztatta a jelenlévőket a Lendva Község és a Lendvai
Könyvtár és Kulturális Központ Tanácsa között kialakult bonyodalmakról, továbbá
hangsúlyozta, hogy az LKMNÖK által a Lendvai KKK Tanácsába delegált személyektől ő kérte,
hogy mindaddig ne vegyenek részt a Lendvai KKK Tanácsának az ülésein, amíg az alapító és
az intézet tanácsa közt nem tisztázódnak a dolgok.
Hosszabb vita után a tanácstagok azt javasolták, hogy az érintett személyek üljenek közös
asztalhoz, és beszéljék, valamint oldják meg a felmerülő problémákat.
Lejegyezte:
Gyurkač Izabela

Vida Törnár Judit,
az LKMNÖK Tanácsának az elnöke
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