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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának a 6. rendes üléséről, 
amelyet 2019. szeptember 23-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, Horvat Tomi, Horváth Ferenc, Lebar Teodor, Sobočan Gabriela, Šimon Monika és 
Vida Törnar Judit. 
 
Hiányoztak: dr. Bence Lajos, Magyar Janez, Požonec Robert. 
 
Az ülésen továbbá jelen voltak: Sabo Tatjana – az 1. Sz. Lendvai KÁI igazgató asszonya, 
Šebjanič Valerija – a Göntérházi KÁI igazgató asszonya, Turk Roberta – a 2. Sz. Lendvai KÁI 
igazgató asszonya, Feher Horvat Alexandra, Gyurkač Izabela, a sajtó képviselői (Fehér Ilona – 
MMR, Markovič Toplak Elizabeta – Hidak-Mostovi, 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. Az 5. rendes ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
4. A 4. levelező ülés jegyzőkönyvének az elfogadása.  
5. A 2. rendkívüli ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
6. A társalapított oktatási intézmények nemzetiségi programjainak a véleményezése. 
7. Az LKMNÖK költségvetésének a módosítása. 
8. A Felsőfokú tanulmányi támogatásról szóló szabályzat módosításának a megvitatása 
 és elfogadása. 
9. Különfélék. 

 
 
 
1. A határozatképesség megállapítása. 
 
Vida Törnar Judit köszöntötte a jelenlévőket, majd megállapította, hogy az LKMNÖK 
Tanácsának a 6. rendes 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. 
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53. sz. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a 6. rendes ülés napirendjét.  

 
Kilenc tanácstag szavazott. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozatot a 
Tanács egyhangúlag elfogadta. 
 
3. Az 5. rendes ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
 
A jegyzőkönyv elfogadása előtt az elnök felolvasta a jegyzőkönyvben rögzített elfogadott 
határozatokat, majd a következő határozatot javasolta elfogadásra:  
 

54. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja az 5. rendes ülése jegyzőkönyvét. 

 
Kilenc tanácstag szavazott. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozatot a 
Tanács egyhangúlag elfogadta. 
 
 
4. A 4. levelező ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
 
A jegyzőkönyv elfogadása előtt az elnök felolvasta a jegyzőkönyvben rögzített elfogadott 
határozatokat, majd a következő határozatot javasolta elfogadásra:  
 

55. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a 4. levelező ülése jegyzőkönyvét. 

 
Kilenc tanácstag szavazott. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozatot a 
Tanács egyhangúlag elfogadta. 
 
 
5. A 2. rendkívüli ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
 
A jegyzőkönyv elfogadása előtt az elnök felolvasta a jegyzőkönyvben rögzített elfogadott 
határozatokat, majd hozzátette, hogy az 52. sz. határozat módosításra szorul, hiszen a 
Saubermacher vállalat által bérbe adott iroda havi 150,00 eurós bérleti díját a tanácstagok a 
25%-os ÁFA nélkül fogadták el, így az önkormányzat költségvetését havi 187,50 eurós összeg 
terheli. 
 

56. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja az 5. rendes ülése jegyzőkönyvét azzal a módosítással, 
hogy az 52. sz határozatban a havi bér összege 150,00 euróról 187,50 euróra módosul.  

 
Kilenc tanácstag szavazott. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozatot a 
Tanács egyhangúlag elfogadta. 
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6. A társalapított oktatási intézmények nemzetiségi programjainak a véleményezése. 
 
A Szlovéniában élő két őshonos nemzetiség oktatási és nevelési külön törvényének 
módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 9. cikke alapján a nemzeti önkormányzati 
közösségnek véleményeznie kell a községben tevékenykedő kétnyelvű oktatási intézmények 
nemzetiségi programjait.  
Az igazgatók meghívást kaptak az ülésre, amelynek a Lendvai Óvoda igazgató asszonyát  
kivéve eleget is tettek. Az elnök elmondta, hogy Hozjan Tina és helyettese igazolták 
távolmaradásukat, az óvoda nemzetiségi programját pedig a hivatal az ülés napján kapta 
kézhez. A Tanács meghallgatta mind a négy oktatási intézmény nemzetiségi programját (a 
Lendvai Óvoda programját az elnök olvasta fel), majd a bemutatók után heves vita alakult ki. 
Néhány tanácstag nem volt megelégedve az elhangzott nemzetiségi programokkal, 
néhányan viszont már előrelépéseket észleltek a tavalyi programokhoz képest. Többen 
amondók voltak, hogy a felmerülő hiányosságok kiküszöbölése érdekében segítő szándékkal 
kell hozzáállni a probléma megoldásához, és az önkormányzatnak irányelveket kell 
felállítania a program elkészítéséhez. 
 
A vita lezárása után az elnök a következő határozatot javasolta elfogadásra: 
 

57. sz. határozat  
A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa a Szlovéniában élő 
két őshonos nemzetiség oktatási és nevelési külön törvényének a módosításáról és 
kiegészítéséről szóló törvény 9. cikke alapján pozitívan véleményezi az 1. Sz. Lendvai 
Kétnyelvű Általános Iskola, a Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskola, a 2. Sz. Lendvai 
Kétnyelvű Általános Iskola és a Lendvai Óvoda nemzetiségi programját. A jövő tanévben az 
esetlegesen felmerülő hiányosságokat az önkormányzat egyéni iránymutatással segíti 
kiküszöbölni.   

 
Kilenc tanácstag volt jelen. A határozat mellett nyolc tanácstag szavazott. Egy tanácstag nem 
szavazott. A határozatot a Tanács elfogadta. 
 
 
7. Az LKMNÖK költségvetésének a módosítása. 
 
Az elnök tájékoztatta a tanácstagokat, hogy Lendva Község és a lendvai önkormányzat aláírta 
a 2019. évi Finanszírozásról szóló szerződés 1. és 2. számú függelékét, amelyeknek tárgya az 
LKMNÖK további társfinanszírozása. Az 1. számú függeléket 2019. július 5-én írták alá, az 
odaítélt 6.500,00 eurós összeg pedig kizárólag a „Nyáron Lendván” című programra 
használható fel. A 2. számú függelék 2019. szeptember 16-án került aláírásra, és a benne 
szereplő 60.000,00 eurót kizárólag a Lendva Község által alapított és az LKMNÖK által 
társalapított intézmények nemzetiségi programjának meghívásos pályázat alapján történő 
támogatására, valamint egyéb közérdekű programok finanszírozására használható fel. Az 
elnök hozzátette azt is, hogy az említett tételek miatt a költségvetés az alábbiak szerint 
módosul: a bevételek összege 328.060,00 euróról 425.744,00 euróra, a kiadások összege 
pedig 346.500,00 euróról 444.184,00 euróra módosul.  
 
A tájékoztató után a következő határozatot javasolta elfogadásra: 
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58. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadta a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati 
Közösség 2019. évi költségvetésének a módosítási javaslatát, amely alapján a költségvetés 
bevételi és kiadási oldala egyaránt 66.500,00 euróval növekszik. 

 
Kilenc tanácstag szavazott. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozatot a 
Tanács egyhangúlag elfogadta. 
 
 
8. A Felsőfokú tanulmányi támogatásról szóló szabályzat módosításának a 
megvitatása és elfogadása. 
 
Az elnök elmondta, hogy az ülés előtt összeültek a Pályázati, valamint a Jogi Statutáris 
Bizottság tagjai, és átvizsgálták a Felsőfokú tanulmányi támogatásról szóló szabályzat egyes 
cikkeit, amelyek az elmúlt évek során a gyakorlatban tapasztalt hiányosságok miatt 
módosításra szorultak. A továbbiakban megkérte Sobočan Gabriellát, a Statutáris Jogi 
Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a javasolt módosításokról. A bizottság 
elnöke a következő módosításokat javasolta elfogadásra: 
 

• a 7. szakasz harmadik francia bekezdése:  
o legalább egy nemzetiségi programot kivitelező szlovéniai székhelyű intézmény 

és/vagy civilszervezet ajánlását nyújtja be. 

• 11. szakasz negyedik francia bekezdése: 
o a folyó tanévre vonatkozó aktív hallgatói jogviszonyról szóló igazolást, 

• 11. szakasz hetedik francia bekezdése: 
o legalább egy nemzetiségi programot kivitelező intézmény és/vagy civil 

szervezet által kiállított, az előző tanévre vonatkozó aktív tevékenységet 
bizonyító igazolás (a mellékelt űrlapon) és/vagy legalább egy magyar jellegű 
országos, illetve határon túli versenyen elért helyezést igazoló, két évnél nem 
régebbi oklevél, ill. egyéb bizonyíték másolatát. 

• 12. szakasz 
o A Magyarországon tanuló egyetemisták, akik nem tudnak egész tanévre szóló 

aktív hallgatói jogviszonyt igazoló tanúsítványt benyújtani, a folyó tanév 2. 
félévére vonatkozó aktív hallgatói jogviszonyt igazoló tanúsítványt kötelesek 
utólag benyújtani. 

• 13. szakasz másokik és harmadik bekezdése: 
A pályázó az alábbi magyar jellegű versenyekre kaphat pontokat: 
a) Muravidéki szavalóverseny 1., 2. vagy 3 helyezés, ill. különdíj 
b) Szúnyogh Sándor fogalmazási verseny 1., 2. vagy 3. helyezés, Szúnyogh Sándor-díj 
ill. különdíj 
c) Petőfi Sándor tanulmányi verseny – ezüst vagy arany elismerés 
 

A Magyarországi, ill. Kárpát-medencei magyar jellegű versenyekre, 
vetélkedőkre csak egyéni kategóriás versenyek jöhetnek számításban, 
mégpedig 1., 2. vagy 3. helyezés, ill. arany elismerés, ill. különdíj. 

• 14. szakasz ötödik, hatodik és hetedik bekezdése: 
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3. A nemzetiségi programot kivitelező intézmény, ill. civil szervezet által kiállított, az 
előző tanévre vonatkozó aktív tevékenységet bizonyító ajánlás: ajánlásonként 10 
pont. 

4. Országos és határon túli magyar jellegű versenyen elért helyezést igazoló két 
évnél nem régebbi oklevél és egyéb bizonyíték: minden oklevél, ill. bizonyíték 10-
10 pont. 

5. Magyar tanszéken, illetve Magyarországon vagy a Kárpát-medencében magyar 
tannyelvű felsőfokú tanintézményben való tanulás, vagy a felsőoktatási 
tanintézményekben magyar nyelvi lektori órák látogatása: 10 pont. 

• 17. szakasz: 
A támogatott köteles 16 órában a támogató rendezvényén vagyis programjába 
aktívan közreműködni.  
Amennyiben a támogatottnak nincs meg az előző tanévre a 16 órás aktív 
közreműködés, akkor a támogatott nem pályázhat. 

 
A napirenddel kapcsolatosan vita alakult ki: 

- Lebar Teodor kérte, hogy a szakszolgálat az ülés után küldje el a tanácstagoknak a 
módosított szabályzatot. 

- Horváth Ferenc nem látta túlságosan hatékonynak a tanulmányi támogatások 
kiosztását, hiszen elmondása szerint nem hozta meg a várt eredményeket, ezért egy 
közös muravidéki ösztöndíj-politika létrehozását javasolta. 

- Vida Törnar Judit replikaként elmondta, hogy az eddig odaítélt „ösztöndíjak”, ill. 
tanulmányi támogatások eredményeit már elemezték és pozitívan értékelték, viszont 
egyetért azzal, hogy a tanulmányi támogatási pályázatot muravidéki szintre kellene 
emelni. 

- Horváth Ferenc kérte a tanulmányi támogatások elemzését tartalmazó táblázatát 
megtekintését. 

- Dr. Halász Albert javasolta, hogy az LKMNÖK éves beszámolójában a tanulmányi 
támogatások hosszú távú eredményeinél tüntessék fel ezeket az eredményeket. 

 
Az elmondottak után az elnök a következő határozatot javasolta elfogadásra:  
 

59. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja A felsőfokú tanulmányi támogatásról szóló szabályzat 
módosítását. 

 
Kilenc tanácstag szavazott. A határozat mellett kilenc tanácstag szavazott. A határozatot a 
Tanács egyhangúlag elfogadta. 
 
 
9.  Különfélék. 
 
A továbbiakban az elnök a következőkről tájékoztatta a tanácstagokat: 
- Megköszönte minden résztvevőknek, akik bármilyen módon hozzájárultak a Magyar 

etno est című rendezvény kivitelezéséhez. Külön köszönetet mondott a Csentei 
Szőlőtermelők Egyesületének, a Lendvai Óvodának, a Göntérzázi KÁI-nak, valamint az 
MNMI-nek.  
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- Elmondta, hogy a Zeneiskola Lendva támogatási kérelmet nyújtott be a zeneiskola 60. 
évfordulója alkalmából tervezett ünnepség finanszírozására, de javasolta, hogy a 
programot a héten kiírt pályázat keretében nyújtsák be.  

- Meghívó érkezett az aradi vértanúk kivégzésének 170. évfordulója alkalmából 
szervezett kétnapos rendezvényre, amelynek eleget tesz.  

- Gratulált Bacsi Zsuzsannának az MMÖNK alelnöki tisztségéhez. 
- Tájékoztatta tanácstagokat, hogy a következő ülése kettő, ill. három hét múlva kerül 

sor.  
 
A napirendi pontnál még a következő tanácstagok szólaltak fel: 
- Dr. Halász Albert negatív kritikát mondott az „etno estek” főszervezőjéről, hiszen 

véleménye szerint egyes dolgok nem a megfelelő színvonalon valósultak meg (pl. 
kivilágítás). 

- Vida Törnar Judit is egyetértett Halász úr megjegyzésével, és hozzátette, hogy az 
értékelés során felhozza az említetteket. 

- Horvat Tomi röviden beszámolt a völgyifalui tájházzal kapcsolatos munkálatokról. 
 
 
Lejegyezte:                                                             
Gyurkač Izabela                           

Vida Törnar Judit, 
                               az LKMNÖK Tanácsának az elnöke 


