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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának a 8. rendes üléséről, 
amelyet 2019. december 16-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, dr. Bence Lajos, Farics 
Dorisz, dr. Halász Albert, Horvat Tomi, Šimon Monika és Vida Törnar Judit. 
 
Hiányoztak: Horváth Ferenc, Lebar Teodor, Magyar Janez, Požonec Robert, és Sobočan 
Gabriela. 
 
Az ülésen továbbá jelen voltak: Feher Horvat Alexandra, Gyurkač Izabela, a sajtó képviselői 
(Fehér Ilona – MMR, Bobovec Szabó Petra – 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. A 7. rendes ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
4. Tanácstag kinevezése a Lendvai Óvoda Tanácsába. 
5. A Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ 2020–2024-es időszakra vonatkozó stratégiai 

tervének a megvitatása és véleményezése. 
6. A tájházak működését szolgáló egyesület megalapításának a megvitatása. 
7. Különfélék. 

 
 
1. A határozatképesség megállapítása. 
 
Vida Törnar Judit köszöntötte a jelenlévőket, majd megállapította, hogy az LKMNÖK 
Tanácsának a 8. rendes 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. 
 

63. sz. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a 8. rendes ülés napirendjét.  

 
Hét tanácstag szavazott. A határozat mellett hét tanácstag szavazott. A határozatot a Tanács 
egyhangúlag elfogadta. 
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3. A 7. rendes ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
 
A jegyzőkönyv elfogadása előtt az elnök felolvasta a jegyzőkönyvben rögzített elfogadott 
határozatokat, majd azt elfogadásra javasolta:  
 

64. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a 7. rendes ülése jegyzőkönyvét. 

 
Hét tanácstag szavazott. A határozat mellett hét tanácstag szavazott. A határozatot a Tanács 
egyhangúlag elfogadta. 
 
 
4. Tanácstag kinevezése a Lendvai Óvoda Tanácsába. 
 
Az elnök tájékoztatta a tanácstagokat Bacsi Zsuzsanna ímélben beérkezett lemondó 
leveléről, amelyben egyéb elfoglaltságaira hivatkozva lemond a Lendvai Óvoda Tanácsában 
betöltött tisztségéről, továbbá hozzátette, hogy Tóth Elizabetát javasolja az említett 
tanácsba, aki a felkérést el is fogadta. Mivel több javaslat nem hangzott el, az elnök a 
következő határozatot javasolta elfogadásra: 
 

65. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa Bacsi Zsuzsanna helyett Tóth Elizabetát delegálja a Lendvai Óvoda 
Tanácsába. Mandátuma négy évre szól, amennyiben a Lendva Községi Magyar Nemzeti 
Önkormányzati Közösség Tanácsa az Alapszabályzat (Népújság, 2016. évi 46. sz.) alapján 
más határozatot nem hoz.   

 
Hét tanácstag volt jelen. A határozat mellett hét tanácstag szavazott. A határozatot a Tanács 
egyhangúlag elfogadta. 
 
 
5. A Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ 2020–2024-es időszakra vonatkozó 
stratégiai tervének a  megvitatása és véleményezése. 
 
Az elnök kérésére dr. Halász Albert, a lendvai KKK igazgatója bemutatta az intézmény 2020 
és 2024 közötti időszakra vonatkozó stratégiáját, amelyet a tanácstagok az ülésanyagban 
kézhez is kaptak. Az igazgató elmondta, hogy egy fejlesztési tervről van szó, amelynek a 
kidolgozásánál figyelembe vették az elmúlt ötéves időszak programjait, és hangsúlyozta, 
hogy a stratégiai terv egyetlen pontja sem függ az igazgatótól. A nemzetiségi programokat 
illetően azokat a könyvtári ellátásokat, amelyeket a törvény értelmében a magyar közösség 
részére el kellett végezni, teljes egészében elvégezték, és a továbbiakban is el fogják végezni.  
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A bemutatás után, az elnök a következő határozatot javasolta elfogadásra: 
 

66. sz. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa pozitívan véleményezi a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ – 
Knjižnica – Kulturni center Lendava stratégiai tervét a 2020 és 2024 közötti időszakra. 

 
Hét tanácstag volt jelen. A határozat mellett hét tanácstag szavazott. A határozatot a Tanács 
egyhangúlag elfogadta. 
 
 
6. A tájházak működését szolgáló egyesület megalapításának a megvitatása. 
 
Az elnök tájékoztatta a tanácstagokat, hogy a meglévő tájházak működtetése érdekében az 
MMÖNK egy művelődési, ifjúsági és turisztikai egyesületet tervez létrehozni, továbbá 
hozzátette, hogy az egyesület tagjai a községi magyar nemzeti önkormányzati közösségek 
lennének, amelyek a lendvai önkormányzat kivitelével már mind tárgyalták és támogatják a 
tájházak működtetését szolgáló egyesület létrehozását. Hangsúlyozta, hogy a lendvai 
önkormányzat ez idáig a csúcsszervezettől az egyesület létrehozásával kapcsolatosan nem 
kapott semmilyen dokumentumot, ezért kérte ennek mihamarabbi megküldését. Ezután 
felhívta a tanácstagok figyelmét, hogy a lendvai tájház 2020-ban még nem lesz 
működőképes, hiszen még felújítás alatt áll, de hangsúlyozta, hogy ez nem zárja ki az 
önkormányzat jóváhagyását a belépési szándéknyilatkozat aláírását illetően. 
 
Bacsi Zsuzsana hozzátette, hogy most csak a szándéknyilatkozatot kellene jóváhagyni, január 
első felében pedig még az egyesület statútumát kellene tárgyalni.  
 
Az elmondottak után az elnök a következő határozatot javasolta elfogadásra: 
 

67. sz. határozat 
A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa jóváhagyja a 
Művelődési, Turisztikai és Ifjúsági Egyesület létrehozását, egyúttal kifejezi az egyesületbe 
való belépési szándékát. 

 
Hét tanácstag volt jelen. A határozat mellett hét tanácstag szavazott. A határozatot a Tanács 
egyhangúlag elfogadta. 
 
 
9.  Különfélék. 
 
E napirendi pont alatt az elnök elmondta, hogy a Lendvai KKK támogatási kérelmeket 
nyújtott be, mégpedig 700 euró összegben anyagi támogatást kér a Lindua folyóirat 
szerkesztőségi munkájára, 600 euró összegű támogatást kér a Könyvmoly c. program 
könyvajándékainak a megvásárlására, és 400 euró támogatást kér a lendvai Pupilla 
Bábszínház decemberi előadására.  
 
Az elnök a kérelmeket elfogadásra bocsájtotta: 
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68. sz. határozat 
A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa 600,00 EUR 
összegben támogatja a Könyvmoly olvasásnépszerűsítő program általános és középiskolás 
jutalmazottjai könyvajándékainak a megvásárlását. 

 
Hét tanácstag volt jelen. A határozat mellett hét tanácstag szavazott. A határozatot a Tanács 
egyhangúlag elfogadta. 
 

69. sz. határozat 
A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa 400,00 EUR 
összegben támogatja a lendvai Pupilla Bábszínház gyermekelőadását. 

 
Hét tanácstag volt jelen. A határozat mellett hét tanácstag szavazott. A határozatot a Tanács 
egyhangúlag elfogadta. 
 

70. sz. határozat 
A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa 700,00 EUR 
összegben támogatja a Lindua folyóirat szerkesztőséget. 

 
Hét tanácstag volt jelen. A határozat mellett hét tanácstag szavazott. A határozatot a Tanács 
egyhangúlag elfogadta. 
 
Az ülés lezárása előtt, az elnök az LKMNÖK nevében gratulált dr. Bence Lajos, József Attila-
díjas muravidéki írónak, aki Zala megyei Prima-díjban részesült. 
 
Lejegyezte:                                                             
Gyurkač Izabela                           

Vida Törnar Judit, 
                               az LKMNÖK Tanácsának az elnöke 


