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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának 4. rendkívüli 
üléséről, amelyet 2020. december 16-án, szerdán tartott meg Lendván, a Lendva Községi 
Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (a továbbiakban: LKMNÖK) székhelyén (Malom 
utca 6/A). 
 
Az ülésen személyesen a következő tanácstag volt jelen: Vida Törnár Judit. 
 
Skype-on keresztül a következő tanácstagok csatlakoztak: Bacsi Zsuzsanna, Farics Dorisz, dr. 
Halász Albert, Lebar Teodor, Magyar Janez, Sobočan Gabriela, Šimon Monika, Horvat Tomi, 
Horváth Ferenc és Požonec Robert. 
 
Hiányzott: dr. Bence Lajos. 
 
Az ülésen továbbá személyesen jelen volt: Gyurkač Izabela (az LKMNÖK munkatársa).  
 
Skype-on keresztül a következő személyek csatlakoztak: a sajtó képviselői (Feher Ilona – 
MMR, Lőrincz Eva – 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. Az LKMNÖK 2020-as költségvetésének a II. sz. módosítása. 
4. Különfélék. 

 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti. 
2. Potrditev dnevnega reda. 
3. Rebalans št. 2 proračuna MSNSOL za leto 2020. 
4. Razno. 

 
 
 
1. A határozatképesség megállapítása. 
 
Vida Törnar Judit köszöntötte a jelenlévőket, majd megállapította, hogy az LKMNÖK 
Tanácsának a 4. rendkívüli ülése határozatképes, az ülésen ugyanis tizenegy tanácstag volt 
jelen. 
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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. 
 

119. sz. határozat 
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a 4. rendkívüli ülés napirendjét.  
 
Sklep št. 119 
Svet MSNSOL sprejme dnevni red 4. izredne seje. 

 
Tizenegy tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A 
határozatot a Tanács egyhangúlag elfogadta. 
 
 
3. Az LKMNÖK 2020-as költségvetésének a II. sz. módosítása. 
 
Az elnök elmondta, hogy az LKMNÖK Tanácsa a 2020. évi költségvetést 2020. április 6-án, 
annak I. sz. módosítását pedig 2020. november 20-án fogadta el, továbbá felsorolta azokat a 
tényezőket, amelyek hozzájárultak az LKMNÖK 2020-as költségvetésének a második 
módosításához:  
- a vírus okozta helyzet miatt az LKMNÖK nem tudta teljes egészében kivitelezni az összes 

tervezett programját (színházlátogatás a kétnyelvű általános iskolások 7., 8. és 9. 
osztályai részére, március 15-i rendezvény, Zala György-emléknap). A kormány viszont 
elfogadta 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 rendeletet (SzK Hivatalos Lapja 2020. évi 157. sz.), amely alapján a 
költségvetés 30 százalékát tőkebefektetésre lehet fordítani. Ebből kifolyólag a lendvai 
önkormányzat a költségvetésének a 3 százalékát az irodahelyiségei ablakainak a 
cseréjére, valamint egyéb kisebb tőkebefektetésekre fordítaná. 

 
Hozzátette, hogy a tőkebefektetések nem befolyásolják a bevételi és kiadási összköltségeket, 
ugyanis az eszközöket csak át kell csoportosítani a kontók között.  
 
Mivel e napirendi pontnál vita nem alakult ki, az elnök a következő határozatot javasolta 
elfogadásra: 
 

120. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa elfogadja a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati 
Közösség 2020. évi költségvetésének a II. sz. módosítását. 
 
Sklep št. 120 
Svet MSNSOL sprejme rebalans št. 2 proračuna Madžarske samoupravne narodne 
skupnosti Občine Lendava za leto 2020. 
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Tizenegy tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A 
határozatot a Tanács egyhangúlag elfogadta. 
 
 
4.   Különfélék. 
 
Az elnök elmondta, hogy a Göntérházi KÁI Tanácsa 2020. december 16-i levelében 
értesítette az önkormányzatot, hogy megszűnik az intézet tanácsába az LKMNÖK által 
kinevezett tanácstag megbízatása, ezért a tanácsnak új tagot kell kineveznie, majd a 
következő határozatokat javasolta elfogadásra: 
 

121. sz. határozat  
Az LKMNÖK Tanácsa Lebar Teodort nevezi ki a Göntérházi KÁI Tanácsába. Mandátuma 
négy évre szól, amennyiben a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség 
Tanácsa az Alapszabálya (Népújság, 2016. évi 46. sz.) alapján más határozatot nem hoz. 
 
Sklep št. 121 
Svet MSNSOL za novega člana Sveta Javnega zavoda DOŠ Genterovci imenuje Teodorja 
Lebarja. Imenovan je za dobo štirih let, v kolikor Svet Madžarske samoupravne narodne 
skupnosti Občine Lendava na podlagi svojega Statuta (Népújság 46/2016) ne sprejme 
drugačnega sklepa. 

 
Tizenegy tanácstag szavazott. A határozat mellett tizenegy tanácstag szavazott. A 
határozatot a Tanács egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
Lejegyezte:                                                             
Gyurkač Izabela 
 
                           

                                                                                                                           Vida Törnár Judit, 
                               az LKMNÖK Tanácsának elnöke 


