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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának a 10. rendes 
üléséről, amelyet 2020. július 7-én, kedden tartott meg Lendván, az MMÖNK székhelyén (Fő 
utca 124.). 
 
Az ülésen személyesen a következő tanácstagok voltak jelen: Bacsi Zsuzsanna, Farics Dorisz, 
dr. Halász Albert, Horváth Ferenc, Horvat Tomi, Lebar Teodor, Požonec Robert, Šimon 
Monika és Vida Törnár Judit. 
 
Hiányzott: dr. Bence Lajos, Magyar Janez, Sobočan Gabriela. 
 
Az ülésen továbbá jelen voltak: Feher Horvat Alexandra, Gyurkač Izabela, a sajtó képviselői 
(Fehér 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 9. rendes ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
4. A 6. levelező ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
5. A Magyarul a Muravidéken támogatási rendszerben való részvétel megvitatása. 
6. A Völgyifalui tájházra vonatkozó DIIP (Dokument identifikacije investicjskega 

projekta) dokumentáció elfogadása. 
7. A nemzetiségi programokat kivitelező civil szervezetek támogatási kiírására 

beérkezett pályázatok megvitatása és elbírálása. 
8. Különfélék. 

 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti. 
2. Potrditev dnevnega reda. 
3. Potrditev zapisnika 9. redne seje. 
4. Potrditev zapisnike 6. korespondenčne seje. 
5. Razprava o sodelovanju sistemu podpore »Magyarul a Muravidéken«. 
6. Sprejetje Dokumenta identifikacije investicijskega projekta – DIIP za etnografsko hišo 

Dolina 
7. Razno. 

 
 
 
 
 



 

 

2 

1. A határozatképesség megállapítása. 
 
Vida Törnár Judit köszöntötte a jelenlévőket, majd megállapította, hogy az LKMNÖK 
Tanácsának a 10. rendes ülése határozatképes, az ülésen ugyanis nyolc 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. 
 

82. sz. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a 10. rendes ülés napirendjét.  
 
Sklep št.82. 
Svet MSNSOL sprejme dnevni red 10. redne seje. 

 
Nyolc tanácstag szavazott. A határozat mellett nyolc tanácstag szavazott. A határozatot a 
Tanács egyhangúlag elfogadta. 
 
 
3. A 9. rendes ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. 
 
A jegyzőkönyv elfogadása előtt az elnök felolvasta a jegyzőkönyvben rögzített elfogadott 
határozatokat, majd azt elfogadásra javasolta:  
 

83. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a 9. rendes ülése jegyzőkönyvét. 
 
Sklep št. 83. 
Svet MSNSOL potrjuje zapisnik 9. redne seje. 

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

84. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a 6. levelező ülése jegyzőkönyvét. 
 
Sklep št. 84. 
Svet MSNSOL potrjuje zapisnik 6. korespondenčne seje. 
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Nyolc tanácstag szavazott. A határozat mellett nyolc tanácstag szavazott. A határozatot a 
Tanács egyhangúlag elfogadta. 
 
 
5. A Magyarul a Muravidéken támogatási rendszerben való részvétel megvitatása. 
 
E napirendi pontnál az elnök megkérte a tanácstagokat, hogy a téma megvitatásánál a 
lendvai területet vegyék figyelembe. Elmondta, hogy a támogatásban a kétnyelvű általános 
iskola azon 1. és 4. osztályosai, valamint a Lendvai Kétnyelvű Középiskola azon elsősei 
részesülhetnek, akik a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanulják, és tanulmányaik folyamán 
nem váltanak szintet. Támogatásra jogosultak azok a diákok is, akik a kétnyelvű általános 
iskolában anyanyelvi szinten tanulták a magyar nyelvet, majd olyan középiskolai szakon 
folytatják a tanulmányaikat, amely nincs a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában, de anyanyelvi 
szintű fakultatív magyar órákat látogatnak, amelyeknek a Lendvai Kétnyelvű Középiskola a 
kivitelezője. Támogatásban részesülnek továbbá azok a diákok, akiknek a sikeres általános 
érettségi, szakmai érettségi vagy záróvizsgájuk tantárgyai között a magyar nyelv mint 
anyanyelv is szerepel. 
A folytatásban Horváth Ferenc elmondta, hogy az ötlet a lendvai középiskolában való kevés 
beiratkozás miatt született, és így a beiskolázási támogatással azt szeretnék elérni, hogy több 
legyen a magyart anyanyelvi szinten tanulók száma. Hozzátette, hogy az anyagiakat erre a 
célra az MMÖNK, valamint a községi magyar önkormányzatok biztosítanák, mégpedig a 
mindenkori költségvetésük 1 százalékának a ráfordításával. A támogatási program 
kivitelezője a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete lenne, a támogatás kiosztása pedig az idei 
iskolaévben kezdődne el. 
 
Az elmondottak után vita alakult ki: 
Farics Dorisz az iránt érdeklődött, hogy mely intézmények támogatják az ötletet. 
Lebar Teodor rákérdezett, ha az elhangzott támogatási módszert az összes községi magyar 
önkormányzat támogatja-e. 
Horváth Ferenc elmondta, hogy a községi magyar önkormányzatok és az MNMI támogatják 
az ötletet, a MNTI más megoldást kínált fel, az RTV költségvetésébe viszont nem fér bele, 
hogy támogassák a programot. 
 

85. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa támogatja a Magyarul a Muravidéken támogatási programot, és az 
LKMNÖK 2020. évi költségvetésének az 1 százalékával hozzájárul a muravidéki 
beiskolázási támogatási rendszerhez. 
 
Sklep št. 85. 
Svet MSNSOL podpira program »Magyarul a Muravidéken« ter izvajanje programa za 
podporo vpisa k madžarščini kot maternemu jeziku podpre z 1 odstotkom svojega 
proračuna za leto 2020. 

 
Nyolc tanácstag szavazott. A határozat mellett nyolc tanácstag szavazott. A határozatot a 
Tanács egyhangúlag elfogadta. 
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6. A Völgyifalui tájházra vonatkozó DIIP (Dokument identifikacije investicjskega projekta) 
dokumentáció elfogadása. 

 
Az elnök bevezetőként elmondta, hogy a 2020-as évre a völgyifalui tájház felújítására 
tervezett 105.000,00 eurós összeg 85.000,00 euróra csökkent. Az összeg csökkenése a 
Dobronak Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség elnök asszonyával való közös 
megegyezés alapján következett be, hiszen, mint Vida Törnár Judit elmondta, a Dobronaki 
György-háznál épülő pajtára meghiányzott némi összeg. 
 
Az elnök felsorolta a felújítás II.b fázisa DIIP dokumentációjában feltüntetett tételeket, majd 
javasolta a dokumentáció jóváhagyását, hogy folytatódhassanak a tájház megvalósításával 
kapcsolatos munkálatok.  
 

86. sz. határozat  
A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa elfogadja a 
Völgyifalui tájház felújítási munkálatai II.b fázisának DIIP – Dokument identifikacije 
investicijskega projekta, dokumentációját. Sklep št. 86. 
Svet Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava potrjuje dokumentacijo 
DIIP (Dokument identifikacije investicijskega projekta) za II.b fazo ureditve Etnografske 
domačije Dolina/Völgyifalu. 

 
Nyolc tanácstag szavazott. A határozat mellett nyolc tanácstag szavazott. A határozatot a 
Tanács egyhangúlag elfogadta. 
 
 
7.  A nemzetiségi programokat kivitelező civil szervezetek támogatási kiírására beérkezett 

pályázatok megvitatása és elbírálása. 
 
Horvat Tomi, a Pályázati Bizottság elnöke a tanács elnökének a kérésére részletezte a 
bizottság javaslatát a nemzetiségi programokat kivitelező civil szervezetek támogatására 
vonatkozóan. Elmondta, hogy az önkormányzat címére 22 pályázat érkezett be 16 civil 
szervezettől. A bizottság elnöke felsorolta azokat a kritériumokat, amelyek alapján a 
bizottság meghatározta a javasolt támogatási összegeket (a rendezvény jellege, hagyománya 
és látogatói köre), majd egyesületenként felolvasta a Pályázati Bizottság által javasolt 
összegeket. 
 
Az elnök a bizottság javaslatát vitára bocsátotta: 
Bači Zsuzannát érdekelte, hogy mi van akkor, ha a Covid–19 okozta nehézségek miatt az 
egyesületek nem tudják kivitelezni a programjukat. 
Az elnök elmondta, hogy ilyan esetben egyéni megbeszélés alapján, az egyesület elnökével 
hoz döntést a pénzeszközök felhasználását illetően. 
 
Néhány tanácstag a Pályázati Bizottság által javasolt összegeknél az alábbi módosításokat 
javasolta: 

- Hajnal ME Gyertyános: Hímzéskiállítás műhelymunkával 200,00 euró, Málénap 
100,00 euró, 

- Lendvai íjász Klub: Íjászat határok nélkül 200,00 euró, Legyen fiatal íjász! 900,00 euró. 
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A vita után az elnök a következő határozatos javasolta elfogadásra: 
 

87. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa a Pályázati Bizottság javaslatára a mellékelt táblázat (1. sz. 
melléklet) szerint összesen 11.000,00 EUR összegben támogatja a nemzetiségi 
programokat kivitelező civil szervezetek benyújtott pályázatait. 
 
Sklep št. 87. 
Svet MSNSOL na podlagi predloga Razpisne komisije oddane vloge civilnih organizacij, ki 
izvajajo narodnostne programe, subvencionira v skupni vrednosti 11.000,00 EUR, in sicer v 
višini, kot je to določeno v priloženi razpredelnici (Priloga št. 1). 

 
 
9.  Különfélék. 
 
A továbbiakban az elnök a következőkről tájékoztatta a tanácstagokat: 

- A „Maradj itthon!” című ötnapos napközi tábor kivitelezése eredményes volt. Ez 
alakalomból köszönetet mondott az önkormányzat munkatársainak és az 
egyetemistáknak a jól végzett munkáért.  

- A Bánffy Est keretében az önkormányzat három koncertet szervez, mégpedig július 
10-én, augusztus 7-én és augusztus 8-án. 

- Az LKMNÖK 4.500.000 forintot nyert el a BGA által kiírt pályázaton. 
- A Halászlénap Lendván című program kivitelezése a Nemzeti Közegészségügyi 

Intézettől függ, hiszen program megszervezéséhez az intézet pozitív véleménye 
szükséges. 

 
Az ülés lezárta előtt szó esett az RTV körül kialakult aktuális problémáról is. 
 
Lejegyezte:                                                             
Gyurkač Izabela                           

Vida Törnár Judit, 
                               az LKMNÖK Tanácsának az elnöke 


