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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának a 13. rendes 
üléséről, amelyet 2021. március 25-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. 
 
ZOOM-on keresztül a következő tanácstagok csatlakoztak: Bacsi Zsuzsanna, Farics Dorisz, dr. 
Halász Albert, Magyar Janez, Sobočan Gabriela, Šimon Monika, Horváth Ferenc és Požonec 
Robert. 
 
Hiányzott: dr. Bence Lajos és Lebar Teodor 
 
Az ülésen továbbá személyesen jelen volt: Feher Horváth Alexandra, Magyar Daniel és 
Gyurkač Izabela (az LKMNÖK munkatársai).  
 
ZOOM-on keresztül a következő személyek csatlakoztak: a sajtó képviselői (Feher Ilona – 
MMR, Markovič Toplak Elizabeta – 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 12. rendes ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
4. A 4. rendkívüli ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
5. A 11. levelező ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
6. A 12. levelező ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
7. A 13. levelező ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
8. Az elvégzett leltárellenőrzés beszámolójának az elfogadása. 
9. A 2020. évi zárszámadás megvitatása és elfogadása. 
10. A 2021. évi költségvetés megvitatása és elfogadása. 
11. A Völgyifalui tájházra vonatkozó DIIP (Dokument identifikacije investicjskega projekta)   

         dokumentáció elfogadása. 
12. Különfélék. 

 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti. 
2. Potrditev dnevnega reda. 
3. Potrditev zapisnika 12. redne seje. 
4. Potrditev zapisnika 4. izredne seje. 
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5. Potrditev zapisnike 11. korespondenčne seje. 
6. Potrditev zapisnika 12. korespondenčne seje. 
7. Potrditev zapisnika 13. korespondenčne seje. 
8. Potrditev poročila o inventuri. 
9. Razprava in sprejetje zaključnega računa Sveta MSNSOL za leto 2020. 
10. Razprava in sprejetje proračuna Sveta MSNSOL za leto 2021. 
11. Sprejetje Dokumenta identifikacije investicijskega projekta – DIIP za etnografsko hišo 

Dolina 
12. Razno. 

 
 
 
1. A határozatképesség megállapítása. 
 
Vida Törnár Judit köszöntötte a jelenlévőket, majd elmondta, hogy a koronavírus okozta 
helyzet miatt az ülés ZOOM segítségével valósul meg.  
 
A tanácselnök megállapította, hogy az LKMNÖK Tanácsának a 13. rendes ülése 
határozatképes, az ülésen ugyanis személyesen 2 tanácstag volt jelen, ZOOM-on pedig 7 
tanácstag csatlakozott, így az ülés 9 tanácstag jelenlétével kezdődött el.  
 
 
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. 
 

124. sz. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a 13. rendes ülése napirendjét. 
 
Sklep št. 124 
Svet MSNSOL sprejme dnevni red 13. redne seje. 

 
Kilenc tanácstag szavazott. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozatot a 
Tanács egyhangúlag elfogadta. 
 
 
3. A 12. rendes ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
 
A jegyzőkönyv elfogadása előtt az elnök felolvasta a jegyzőkönyvben rögzített elfogadott 
határozatokat, majd azt elfogadásra javasolta:  
 

125. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a 12. rendes ülése jegyzőkönyvét. 
 
Sklep št. 125 
Svet MSNSOL potrjuje zapisnik 12. redne seje. 
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Kilenc tanácstag szavazott. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozatot a 
Tanács egyhangúlag elfogadta. 
 
 
4. A 4. rendkívüli ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
 
Az üléshez csatlakozott Požonec Robert, így az ülésen 10 tanácstag volt jelen. 
 
A jegyzőkönyv elfogadása előtt az elnök felolvasta a jegyzőkönyvben rögzített elfogadott 
határozatokat, majd azt elfogadásra javasolta:  
 

126. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a 4. rendkívüli ülése jegyzőkönyvét. 
 
Sklep št. 126 
Svet MSNSOL potrjuje zapisnik 4. izredne seje. 

 
Tíz tanácstag szavazott. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott. A határozatot a Tanács 
egyhangúlag elfogadta. 
 
 
5. A 11. levelező ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
 
A jegyzőkönyv elfogadása előtt az elnök felolvasta a jegyzőkönyvben rögzített elfogadott 
határozatokat, majd azt elfogadásra javasolta:  
 

127. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a 11. levelező ülése jegyzőkönyvét. 
 
Sklep št. 127 
Svet MSNSOL potrjuje zapisnik 11. korespondenčne seje. 

 
Tíz tanácstag szavazott. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott. A határozatot a Tanács 
egyhangúlag elfogadta. 
 
 
6. A 12. levelező ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
 
A jegyzőkönyv elfogadása előtt az elnök felolvasta a jegyzőkönyvben rögzített elfogadott 
határozatot, majd azt elfogadásra javasolta:  
 

128. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a 12. levelező ülése jegyzőkönyvét. 
 
Sklep št. 128 
Svet MSNSOL potrjuje zapisnik 12. korespondenčne seje. 
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Tíz tanácstag szavazott. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott. A határozatot a Tanács 
egyhangúlag elfogadta. 
 
 
7. A 13. levelező ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
 
A jegyzőkönyv elfogadása előtt az elnök felolvasta a jegyzőkönyvben rögzített elfogadott 
határozatot, majd azt elfogadásra javasolta:  
 

129. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a 13. levelező ülése jegyzőkönyvét. 
 
Sklep št. 129 
Svet MSNSOL potrjuje zapisnik 13. korespondenčne seje. 

 
Tíz tanácstag szavazott. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott. A határozatot a Tanács 
egyhangúlag elfogadta. 
 
 
8. Az elvégzett leltárellenőrzés beszámolójának az elfogadása. 
 
Az elnök felolvasta a 2020. évi leltárellenőrzésről szóló beszámolót, amelyet a Leltározási 
Bizottság 2021. február 26-án adott át az LKMNÖK tanácselnökének, majd azt elfogadásra 
javasolta:  
 

130. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a Leltározási Bizottság 2020. évi leltárellenőrzésről szóló 
beszámolóját. 
 
Sklep št. 130 
Svet MSNSOL potrjuje poročilo Inventurne komisije o opravljenem popisu za leto 2020. 

 
Tíz tanácstag szavazott. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott. A határozatot a Tanács 
egyhangúlag elfogadta. 
 
 
9.  A 2020. évi zárszámadás megvitatása és elfogadása. 
 
E napirendi pontnál az elnök felolvasta Nedelko Erika, az LKMNÖK könyvelőjének a pénzügyi 
beszámolóját, valamint az Ellenőrző Bizottság beszámolóját. A továbbiakban az elnök 
beszámolt az LKMNÖK által kivitelezett 2020-as programokról, majd a zárszámadást vitára 
bocsájtotta. 
Farics Dorisz a Halászlénap Lendván és a Lendvai zenés esték című programok költségei felől 
érdeklődött. 
Az elnök felsorolta a két programnál keletkezett költségeket, majd hozzátette, hogy a 
Halászlénap Lendván című rendezvény kapcsán az önkormányzat májusban még a 
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Nemzetközi Halászléfőző Versenyre készült, és így beszerezte azokat a pólókat és 
kerámiatárgyakat, amelyeket a versenyző csapatok részére szándékozott kiosztani, de sajnos 
a vírus okozta helyzet megakadályozta az eredeti program megvalósítását, ezért beszerzett 
eszközöket az önkormányzat a következő Halászléfőző Versenyen használja fel. 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, az elnök a következő határozatot javasolta 
elfogadásra: 
 

131. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja az LKMNÖK 2020. évi zárszámadását. 
 
Sklep št. 131 
Svet MSNSOL sprejme zaključni račun MSNSOL za leto 2020.   

 
Tíz tanácstag szavazott. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott. A határozatot a Tanács 
egyhangúlag elfogadta. 
 
 
10. A 2021. évi költségvetés megvitatása és elfogadása. 
 
Az elnök ismertette az LKMNÖK 2021. évi költségvetési tervét, amely két részből tevődik 
össze: pénzügyi és programtervből. Az elnök előbb a programterv lényegesebb elemeit, majd 
a pénzügyi tervet ismertette. Elmondta, hogy a tervekben a koronavírus okozta helyzet 
ellenére is a szokásos programok szerepelnek, és ha majd szükséges lesz, költségvetési 
módosítással lehet alkalmazkodni az aktuális helyzethez. Az elnök továbbá elmondta, hogy a 
2021. évre előirányzott bevételek 379.875,00 eurót, az előirányzott kiadások pedig 
381.633,13 eurót tesznek ki. A bankszámlán rendelkezésre álló összeg 2020. december 31-én 
24.458,99 eurót tett ki, ebből kifolyólag ez év végén, azaz 2021. december 31-én az 
önkormányzat számláján várhatóan 22.700,86 euró áll majd rendelkezésre. Az elnök ezt 
követően felsorolta a költségvetés tételeit, valamint kiemelte azokat a kontókat, amelyeken 
nagyobb összeg szerepel. A költségvetést vitára bocsátotta. 
 
A költségvetéssel kapcsolatosan heves vita alakult ki: 
- Horváth Ferenc a Völgyifalui tájházra tervezett saját forrás összegét alacsonynak 

tartotta, hiszen mint elmondta, a kormány Az egyes községeknek, illetve községi 
önkormányzati nemzeti közösségeknek járó eszközök felhasználási céljainak és ezen 
eszközök mértékének a kiszámításához szükséges kritériumoknak a részletesebb 
meghatározásáról szóló rendelet módosításáról szóló rendelete (SzK Hivatalos Lapja 
2020. évi 157. sz.) alapján a költségvetés 30 százalékát tőkebefektetésre lehet fordítani. 
Ebből kifolyólag javasolja, hogy a lendvai önkormányzat a költségvetésének a 30 
százalékát fordítsa a tájházra, más költségvetési tételeket pedig ennek megfelelően 
csökkentsen, és ezért javasolta a költségvetés 2. olvasatát.  

- Farics Dorisz azt javasolta, hogy a rendezvényeknél tervezett összegek egy részét át 
kellene csoportosítani a Völgyifalui tájház kialakítására, valamint a Lendvai zenés esték 
megszervezését a Muravidéki Ifjúsági Szervezetnek kellene átadni. 

- Néhány tanácstagtól elhangzott az a javaslat is, hogy a tájházra szánt összeget pályázati 
eszközökből kellene növelni. 
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- Šimon Monika kérte, hogy az önkormányzat szervezzen látogatást a tájházba, melynek 
keretében a tanácstagok betekintést kaphatnának a felújítás előrehaladásába.   

 
Az elnök elmondta, hogy az előző ülésen elhangzott kérés alapján a tanácstagok kézhez 
kapták a Völgyifalui tájházzal kapcsolatban 2018-tól 2020-ig megvalósult befektetések 
költségeit, valamint a tájház 2022-es átadásáig tervezett költségeket, azaz az elmúlt év 
tájházzal kapcsolatos befektetéseiről szóló dokumentációt. Megkérte a szakszolgálatot, hogy 
az említett dokumentumot a tanácstagoknak még egyszer küldje ki, a tájházlátogatással 
kapcsolatban pedig megígérte, hogy a koronavírus okozta helyzet miatt a tanácstagok 
előzetes bejelentkezés alapján tekinthetik majd meg a tájházat. 
 
A vita után az elnök a következő határozatot javasolta elfogadásra: 
 

132. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja az LKMNÖK 2021. évi költségvetésének az első olvasatát, és 
módosításokat tesz a Völgyifalui tájház költségvetési tételének a növelésére.  
 
Sklep št. 132 
Svet MSNSOL sprejme prvo branje proračuna MSNSOL za leto 2021 ter sprejme spremembe 
pri nekaterih postavkah v prid proračunske postavke Etnografske hiše Dolina. 

 
Tíz tanácstag volt jelen. A határozat mellett hat tanácstag szavazott. A határozat ellen három 
tanácstag szavazott. Egy tanácstag nem szavazott. A határozatot a Tanács elfogadta. 
 
A határozat elfogadása után folytatódott a vita. Horváth Ferenc visszavonta javaslatát, majd 
az elnök egy új határozatot javasolt elfogadásra: 
 

133. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja az LKMNÖK 2021. évi költségvetésének az első olvasatát.  
 
Sklep št. 133 
Svet MSNSOL sprejme prvo branje proračuna MSNSOL za leto 2021.  

 
Tíz tanácstag volt jelen. A határozat mellett nyolc tanácstag szavazott. A határozat ellen egy 
tanácstag szavazott. Egy tanácstag nem szavazott. A határozatot a Tanács elfogadta. 
 
Az határozat elfogadása után még mindig folytatódott a költségvetés jóváhagyásával 
kapcsolatos a vita, majd dr. Halász Albert felhívta a tanácstagok figyelmét, hogy a 
határozatok elfogadásánál eljárási hiba történt, hiszen az elfogadott napirendben nem 
szerepel az, hogy a költségvetést első olvasatban el kell fogadni, így az elnök javasolta az 
elfogadott határozatok visszavonását: 
 

134. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa visszavonja a 132. sz. határozatot.  
 
Sklep št. 134 
Svet MSNSOL prekliče sklep št. 132.   
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Tíz tanácstag volt jelen. A határozat mellett hét tanácstag szavazott. A határozat ellen kettő 
tanácstag szavazott. Egy tanácstag nem szavazott. A határozatot a Tanács elfogadta. 
 

135. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa visszavonja a 133. sz. határozatot.  
 
Sklep št. 135 
Svet MSNSOL prekliče sklep št. 133.   

 
Tíz tanácstag volt jelen. A határozat mellett hét tanácstag szavazott. A határozat ellen kettő 
tanácstag szavazott. Egy tanácstag nem szavazott. A határozatot a Tanács elfogadta. 
 
Ezt követően az elnök a következő határozatot javasolta elfogadásra: 
 

136. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja az LKMNÖK 2021. évi költségvetését és annak mellékleteit 
(az LKMNÖK 2021. évi létszámterve, az LKMNÖK 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet). 
 
Sklep št. 136 
Svet MSNSOL sprejme proračun MSNSOL za leto 2021 z vsemi njegovimi prilogami 
(Kadrovski načrt MSNSOL, Odlok o proračunu MSNSOL za leto 2021). 

 
Tíz tanácstag volt jelen. A határozat mellett nyolc tanácstag szavazott. A határozat ellen egy 
tanácstag szavazott. Egy tanácstag nem szavazott. A határozatot a Tanács elfogadta. 
 
 
11. A Völgyifalui tájházra vonatkozó DIIP (Dokument identifikacije investicjskega 
projekta) dokumentáció elfogadása 
 
Az elnök bevezetőként felsorolta a felújítás II.c fázisa DIIP dokumentációjában feltüntetett 
tételeket, majd javasolta a dokumentáció jóváhagyását, hogy folytatódhassanak a tájház 
megvalósításával kapcsolatos munkálatok.  
 

137. sz. határozat  
A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa elfogadja a 
Völgyifalui tájház felújítási munkálatai II.c fázisának a DIIP (Dokument identifikacije 
investicijskega projekta) dokumentációját.  
 
Sklep št. 137 
Svet Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava potrjuje dokumentacijo 
DIIP (Dokument identifikacije investicijskega projekta) za fazo II.c ureditve Etnografske 
hiše Dolina/Völgyifalu. 

 
Tíz tanácstag szavazott. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott. A határozatot a Tanács 
egyhangúlag elfogadta. 
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12.  Különfélék. 
 
Az elnök a következőkről tájékoztatta a tanácstagokat: 

- a Murski valtól megérkezett az új összegekre lebontott ajánlat, amely még egyeztetés 
alatt áll,  

- idén a Zala György-emléknap online formában valósul meg, mégpedig egy kisfilm 
készítésével, amely április 16-tól lesz megtekinthető. 

 
Elmondta továbbá, hogy az önkormányzat az Államháztartási törvénnyel (Zakon o javnih 
financah) összhangban a 2020. évre belső ellenőrzést rendelt el, amelyet egy külső ellenőr 
fog elvégezni. Ebből kifolyólag az elnök a következő határozatot javasolta elfogadásra: 
 

138. sz. határozat  
A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa elfogadja a 
határozatot, miszerint az LKMNÖK belső ellenőrzését egy belső ellenőrzésekkel foglalkozó 
külső kivitelező végzi el, akit ajánlattételi felhívás alapján választanak ki. 
 
Sklep št. 138 
Svet Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava potrjuje sklep, da bo 
dejavnost notranjega revidiranja v MSNSOL zagotavljal zunanji izvajalec storitev 
notranjega revidiranja, ki bo izbran na podlagi povabila k oddaji ponudbe. 

 
Tíz tanácstag szavazott. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott. A határozatot a Tanács 
egyhangúlag elfogadta. 
 
Mivel a civil szervezetek többsége a kialakult járványhelyzet miatt a 2020. évben nem tudott 
elszámolni a számukra kiírt pályázat keretében odaítélt összegekkel, idén a lendvai 
önkormányzat a részükre nem ír ki új pályázatot. A költségvetésben erre a célra egy kisebb 
összeget (4.500,00 EUR) tervezett be, amely kisebb összegű támogatási kérelmek benyújtása 
esetén kerülne kiosztásra. Ebből kifolyólag az elnök javasolta, hogy a tanács idén is fogadjon 
el egy határozatot, amellyel engedélyezi az elnöknek, hogy éves szinten összesen 4.500,00 
euró összegben, kérelmeként legfeljebb 300 euró támogatás odaítéléséről maga döntsön.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

139. sz. határozat 
A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa engedélyezi az 
elnöknek, hogy éves szinten összesen 4.500,00 euró összegben, kérelmeként legfeljebb 300 
euró támogatás odaítéléséről maga döntsön. 
 
Sklep št. 139 
Svet Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava daje dovoljenje 
predsednici, da o dodelitvi podpore v skupnem znesku 4.500,00 EUR na leto, do največ 300 
EUR na vlogo odloča sama. 
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Tíz tanácstag szavazott. A határozat mellett tíz tanácstag szavazott. A határozatot a Tanács 
egyhangúlag elfogadta. 
 
Dr. Halász Albert értesítette a tanácstagokat, hogy Varga Štefan István, a Lendvai Könyvtár 
és Kulturális Központ Tanácsába az LKMNÖK Tanácsa által kinevezett tanácstag nem vesz 
részt a tanács ülésein, továbbá elmondta, hogy szeretne élni azzal a lehetőséggel, hogy 
visszahívja Varga Štefan István tanácstagot. 
 
Az elnök elmondta, hogy Varga Štefan Istvánnal még egyszer felveszi a kapcsolatot, és 
válaszol a felmerült problémára. Az elhangzottak után az elnök berekesztette az ülést. 
 
 
Lejegyezte:   
Gyurkač Izabela 
 
                                                                       

Vida Törnár Judit, 
                               az LKMNÖK Tanácsának az elnöke 


