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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának a 9. rendes üléséről, 
amelyet 2020. április 6-án, hétfőn tartott meg Lendván, Lendva Község székhelyén (Fő utca 
20.). 
 
Az ülésen személyesen a következő tanácstagok voltak jelen: Bacsi Zsuzsanna, dr. Bence 
Lajos, Horvat Tomi, Lebar Teodor, Sobočan Gabriela, Šimon Monika és Vida Törnár Judit. 
 
Skype-on keresztül a következő tanácstagok csatlakoztak: Farics Dorisz, dr. Halász Albert, 
Horváth Ferenc és Požonec Robert. 
 
Hiányzott: Magyar Janez. 
 
Az ülésen továbbá jelen voltak: Gyurkač Izabela és Drvarič Marijan (Lendva Község technikai 
szakmunkatársa).  
 
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 8. rendes ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
4. A 3. rendkívüli ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
5. A 2019. évi zárszámadás megvitatása és elfogadása. 
6. A 2020. évi költségvetés megvitatása és elfogadása. 
7. Különfélék. 

 
1. A határozatképesség megállapítása. 
 
Vida Törnár Judit köszöntötte a jelenlévőket, majd elmondta, hogy a koronavírus által 
kialakult helyzet miatt az LKMNÖK az ülést Lendva Község üléstermében szervezte meg, 
hiszen itt a járvány megfékezésére vonatkozó valamennyi biztonsági szabálynak eleget 
lehetet tenni.  
A tanácselnök megállapította, hogy az LKMNÖK Tanácsának a 9. rendes ülése 
határozatképes, az ülésen ugyanis személyesen 7 tanácstag, Skype-on pedig 4 tanácstag 
csatlakozott, így összesen tizenegy tanácstag volt jelen. 
 
 
2. A napirend meghatározása. 
 
Az elnök ismertette a tanácstagokkal a javasolt napirendet, majd javasolta a napirend „Az 5. 
levelező ülés jegyzőkönyvének az elfogadása” ponttal történő kibővítését. Így a Tanács a 
következő határozatot fogadta el:  
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75. sz. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa 9. rendes ülésének a napirendje a következő: 
1. A határozatképesség megállapítása. 
2. A napirend meghatározása. 
3. A 8. rendes ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
4. Az 3. rendkívüli ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
5. Az 5. levelező ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
6. A 2019. évi zárszámadás megvitatása és elfogadása. 
7. A 2020. évi költségvetés megvitatása és elfogadása. 
8. Különfélék. 
 
Sklep št. 75. 
Dnevni red 9. redne seje Sveta MSNSOL je sledeč: 
1. Ugotovitev sklepčnosti. 
2. Potrditev dnevnega reda. 
3. Potrditev zapisnika 8. redne seje. 
4. Potrditev zapisnika 3. izredne seje. 
5. Potrditev zapisnika 5. korespondenčne seje. 
5. Razprava in sprejetje zaključnega računa Sveta MSNSOL za leto 2019. 
6. Razprava in sprejetje proračuna Sveta MSNSOL za leto 2020. 
7. Razno. 

 
Tizenegy tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A 
határozatot a Tanács egyhangúlag elfogadta. 
 
3. A 8. rendes ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
 
A jegyzőkönyv elfogadása előtt az elnök felolvasta a jegyzőkönyvben rögzített elfogadott 
határozatokat, majd azt elfogadásra javasolta:  
 

76. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a 8. rendes ülése jegyzőkönyvét. 
 
Sklep št. 76. 
Svet MSNSOL potrjuje zapisnik 8. redne seje. 

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

77. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a 3. rendkívüli ülése jegyzőkönyvét. 
 
Sklep št. 77. 
Svet MSNSOL potrjuje zapisnik 3. izredne seje. 

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

78. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja az 5. levelező ülése jegyzőkönyvét. 
 
Sklep št. 78. 
Svet MSNSOL potrjuje zapisnik 5. korespondenčne seje. 

 
Tizenegy tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A 
határozatot a Tanács egyhangúlag elfogadta. 
 
 
6. A 2019. évi zárszámadás megvitatása és elfogadása. 
 
E napirendi pontnál az elnök felolvasta Nedelko Erika, a lendvai önkormányzat 
könyvelőjének a pénzügyi beszámolóját, valamint az Ellenőrző Bizottság beszámolóját és 
javaslatát. Az Ellenőrző Bizottság három javaslatot tett a hivatalnak: 

• az AJPES felé leadandó éves beszámoló utolsó oldalán a hivatal tüntesse fel azt a 
dátumot, amikor az LKMNÖK Tanácsa a tervek szerint elfogadja az éves programját és 
a pénzügyi beszámolóját, majd a dokumentumot lássa el a beszámolót készítők 
neveivel, 

• a hivatal az éves programban és a pénzügyi beszámolóban a „zárszámadás” szó 
helyett a „realizáció” szót használja, 

• a hivatal 2020. június 30-ig készítse el a Számvitelről szóló szabályzatot.   
Zárásként az elnök beszámolt az LKMNÖK által kivitelezett 2019-es programokról, majd a 
zárszámadást vitára bocsájtotta. 
Mivel vita nem alakult ki, az elnök a következő határozatot javasolta elfogadásra: 
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79. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja az LKMNÖK 2019. évi zárszámadását. 
 
Sklep št. 79. 
Svet MSNSOL sprejme zaključni račun MSNSOL za leto 2019.   

 
Tizenegy tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A 
határozatot a Tanács egyhangúlag elfogadta. 
 
 
7. A 2020. évi költségvetés megvitatása és elfogadása. 
 
Az elnök ismertette az LKMNÖK 2020. 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 ebben a költségvetési tervből már törölték 
azokat a programokat, amelyeket a koronavírus okozta helyzet miatt nem lehetett 
megvalósítani, majd hangsúlyozta, hogy az ősz folyamán, amikor a helyzet normalizálódik, 
valószínűleg költségvetési módosításra kerül sor. Az elnök továbbá elmondta, hogy a 2020. 
évre előirányzott bevételek 345.000,00 eurót, az előirányzott kiadások pedig 358.085,00 
eurót tesznek ki, a bankszámlán rendelkezésre álló összeg 2019. december 31-én 24.268,57 
eurót tett ki. Ebből kifolyólag az év végén, azaz 2020. december 31-én, az önkormányzat 
számláján várhatóan 11.183,57 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. 
 
Požonec Robert javasolta, hogy a fennmaradó összegeket át kellene csoportosítani a folyó 
transzferekre, mégpedig a nonprofit szervezetek és intézmények, valamint a közintézetek 
részére.  
Az elnök azt válaszolta, hogy az adott helyzet miatt sajnos sem a civil szervezetek, sem a 
társalapított intézmények nem fogják tudni megvalósítani az összes tervezett programjukat. 
 
Horváth Ferenc és Bači Zsuzsanna a tájházzal való intézkedést sürgették, hiszen mint 
elmondták, a járvány okozta helyzet miatt a tervezett munkálatokra pillanatnyilag nem kell 
közbeszerzési folyamatot elindítani, továbbá elmondták, hogy a kialakult helyzet 
normalizálódása után közös erővel egy nagyobb jellegű rendezvényt kellene kivitelezni. 
 
A vita után az elnök a következő határozatot javasolta elfogadásra: 
 

80. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja az LKMNÖK 2020. évi költségvetését és annak mellékleteit 
(az LKMNÖK 2020. évi létszámterve, az LKMNÖK 2020. évi költségvetésről szóló rendelet). 
 
Sklep št. 80. 
Svet MSNSOL sprejme proračun MSNSOL za leto 2020 z vsemi prilogami (Kadrovski načrt 
MSNSOL, Odlok o proračunu MSNSOL za leto 2020). 
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Tizenegy tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A 
határozatot a Tanács egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendi pont után Bence Lajos tanácstag távozott. 
 
9.  Különfélék. 
 
E napirendi pont alatt Horváth Ferenc elmondta, hogy a napokban a nemzetiségileg 
vegyesen lakott települések minden háztartásának az MMÖNK egy-egy mosható 
védőmaszkot ajándékoz, ezért felhívta az önkormányzati közösségek figyelmét, hogy a 
maszkok kiosztásánál számítanak azok segítségre. 
 
Lejegyezte:                                                             
Gyurkač Izabela                           

Vida Törnár Judit, 
                               az LKMNÖK Tanácsának az elnöke 


