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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának a 12. rendes 
üléséről, amelyet 2020. november 19-én, csütörtökön tartott meg Lendván, a Lendva Községi 
Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (a továbbiakban: LKMNÖK) székhelyén (Malom 
utca 6/A). 
 
Az ülésen személyesen a következő tanácstagok voltak jelen: Horvat Tomi és Vida Törnár 
Judit. 
 
Skype-on keresztül a következő tanácstagok csatlakoztak: Bacsi Zsuzsanna, Farics Dorisz, dr. 
Halász Albert, Lebar Teodor, Magyar Janez, Sobočan Gabriela, Šimon Monika, Horváth 
Ferenc és Požonec Robert. 
 
Hiányzott: dr. Bence Lajos. 
 
Az ülésen továbbá személyesen jelen volt: Feher Horváth Alexandra (az LKMNÖK 
munkatársa).  
 
Skype-on keresztül a következő személyek csatlakoztak: a sajtó képviselői (Feher Ilona – 
MMR, Lőrincz Eva – Hidak-Mostovi, 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 11. rendes ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
4. A társalapított intézmények meghívásos pályázatára beérkezett pályázatok 

megvitatása. 
5. Különfélék. 

 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti. 
2. Potrditev dnevnega reda. 
3. Potrditev zapisnika 11. redne seje. 
4. Razprava o dodelitvi sredstev za narodnostne programe ustanovam, katerim je 

MSNSOL soustanoviteljica. 
5. Razno. 
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1. A határozatképesség megállapítása. 
 
Vida Törnár Judit köszöntötte a jelenlévőket, majd elmondta, hogy a koronavírus okozta 
helyzet miatt az ülés Skype segítségével valósul meg.  
 
A tanácselnök megállapította, hogy az LKMNÖK Tanácsának a 12. rendes ülése 
határozatképes, az ülésen ugyanis személyesen 2 tanácstag volt jelen, Skype-on pedig 9 
tanácstag csatlakozott, így az ülésen összesen 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. 
 

114. sz. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a 12. rendes ülése napirendjét. 
 
Sklep št. 114 
Svet MSNSOL sprejme dnevni red 12. redne seje. 

 
Tizenegy tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A 
határozatot a Tanács egyhangúlag elfogadta. 
 
 
3. A 11. rendes ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
 
A jegyzőkönyv elfogadása előtt az elnök felolvasta a jegyzőkönyvben rögzített elfogadott 
határozatokat, majd azt elfogadásra javasolta:  
 

115. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a 11. rendes ülése jegyzőkönyvét. 
 
Sklep št. 115 
Svet MSNSOL potrjuje zapisnik 11. redne seje. 

 
Tizenegy tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A 
határozatot a Tanács egyhangúlag elfogadta. 
 
 
4. A társalapított intézmények meghívásos pályázatára beérkezett pályázatok 
megvitatása 
 
Az alelnök, aki egyben a Pályázati Bizottság elnöke, beszámolt a bizottság munkájáról. 
Felolvasta a társalapított intézmények meghívásos pályázatára beérkezett pályázatokat, 
majd tájékoztatta a tanácstagokat a bizottság javaslatáról, amelyet a tanácstagok kézhez is 
kaptak. 
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A beszámoló és a javaslattétel után az elnök a következő határozatot javasolta elfogadásra:  
 

116. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa a Pályázati Bizottság javaslatára elfogadja a társalapított intézmények 
pályázati támogatását (1. sz. melléklet). 
 
Sklep št. 116 
Svet MSNSOL na predlog Razpisne komisije sprejme razpisno podporo zavodov, katerim je 
MSNSOL soustanoviteljica (Priloga št. 1). 

 
Tíz tanácstag szavazott. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott. Egy tanácstag 
tartózkodott. A határozatot a Tanács elfogadta. 
 
 
5.  Különfélék. 
 
Az elnök elmondta, hogy a múlt ülésen elhangzott kérés alapján a tanácstagok kézhez kapták 
a Völgyifalui tájházzal kapcsolatban 2018-tól 2020-ig megvalósult befektetések költségvetés, 
vagyis a dokumentációt arról, hogy az elmúlt évben milyen befektetések valósultak meg a 
tájházzal kapcsolatban. 
Az elnök tájékoztatta a tanácstagokat, hogy az Előkészítő Bizottság megtartotta ülését, 
amely konstruktív volt. A bizottság tagjai a rengeteg rendelkezésre álló anyagból 
kiválasztották azokat az anyagokat, amelyek egy része majd bekerül az LKMNÖK 
leporellójába és kisfilmjébe. 
Az elnök továbbá elmondta, hogy a „Murski vtól megérkezett az összegekre lebontott 
ajánlat, amelyet a tanács majd a költségvetés elfogadása után vitat meg.   
 
 
Lejegyezte:   
Feher Horváth Alexandra               
 
                                                                       

Vida Törnár Judit, 
                               az LKMNÖK Tanácsának az elnöke 


