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JEGYZŐ KÖNYV
( rövidített változat )
Lendva Község Községi Tanácsa 2019. 11. 20-án, szerdán, 15.00 órától a Városháza
üléstermében, Lendva, Fő utca 20., megtartott 9 /rendes/ üléséről.
A községi tanács ülését Magyar Janez, Lendva Község polgármestere hívta össze és vezette
le (levezető elnök). Üdvözölte a jelenlevőket és az ülést a határozatképességének
megállapításával kezdte el.
A községi tanácsülésen 17 megerősített mandátummal rendelkező községi tanácstag közül
13 tanácstag vett részt az ülésen (melléklet: jelenlevők listája) azzal, hogy Horvat Nataša (a
roma közösség képviselője) 15.50 órakor csatlakozott az üléshez, Sarjaš Sven (EGYÜTT
KÉPESEK VAGYUNK – Szücs Dejan Listája) 15.07 órakor csatlakozott az üléshez,
valamint dr. Kasaš Mihael (dr. Mihael Kasaš Lista) 15.20 csatlakozott az üléshez.
Az ülésről távol maradtak: Hojnik Kelenc Rahela (EGYÜTT KÉPESEK VAGYUNK –
Szücs Dejan Listája), Kocet Patrik (SMC – Modern Centrum Pártja), Požonec Robert (a
magyar nemzetiség képviselője), valamint Horváth Ferenc (a magyar nemzetiség
képviselője).
Egészségi okokból távolmaradt a már erre az ülésre hivatalos Šabjan Eva (SDS), akinek a
községi tanács távolmaradása ellenére mint az SDS listáról a községi tanácsba bekerült
póttanácstag a mandátumát megerősíti, mivel az SDS listáról a községi póttanácstag
kinevezésének eljárása lezárult.
Az ülésen jelen van Nađ Drago, a DeSUS párt póttanácstagja, akinek a mai ülésen
megerősítésre kerül a mandátuma.
A két póttag mandátuma a határozatképesség megállapítási folyamat során csak a 2. napirendi
pont lezárását követően lesz figyelembe véve, amikor a községi tanács póttagjainak mindkét
mandátuma el lesz fogadva és a községi tanács teljes összetételben minden mandátummal
működik.
Az ülésen továbbá részt vettek:
Kreslin Aleksandra, a községi igazgatóság vezetője, valamint a községi igazgatóság
munkatársai: Bračič – Szabó Jasna, Laj Franc (a 3. napirendi pontnál), Kelenc Boštjan (a 4.
és a 9. napirendi pontnál), mag. Hebar Tibor (az 5. és a 7. napirendi pontnál), valamint Vida
Leon (a 6. napirendi pontnál.
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A községi tanácstagok az anyagot, Lendva Község Községi Tanácsa Ügyrendjével
összhangban, 2019. november 12, 15, 18 és 19. kapták kézhez.
Az ülés előtt a tanácstagok az asztalokra kiosztva nem kapták további anyagot.
A levezető elnök ismertette az ülés folyamatát és röviden megindokolta az egyes napirendi
pontok célját és tartalmát.
A levezető elnök ezt követően javasolta, hogy a napirend megállapítása előtt s községi
tanácstagok döntsenek a 2019.10.16-án megtartott 8. rendes ülésről és a 2019.11.6-i 4.
levelező ülésről jegyzőkönyvekről és az ülésen elfogadott határozatokról Lendva Község
Községi Tanácsa Ügyrendjének 34. cikke első bekezdése értelmében, valamint az 50. cikkével
kapcsolatban.
A levezető elnök tájékoztatta a tanácstagokat, hogy a 2019.10.16-án megtartott 8. rendes
ülésről készült jegyzőkönyv javaslatára Gjerkeš Stanko tanácstagtól 2019.10.16-án
megjegyzés érkezett be. Azt kérte hogy rögzítsék a 3. napirendi ponthoz tett
nyilatkozatának összefoglalóját, mégpedig a telekhasználati díjról szóló rendeleti javaslat 1.
körben történő megvitatása tárgyában.
Gjerkeš Stanko észrevétele s községi igazgatósággal egyeztetve volt, így a tanácstagok a mai
ülésre szóló anyagban kapott jegyzőkönyvben a 3. napirendi pont már módosítva van, ez
részben a 6. oldalon, részben a 7. oldalon található. A jegyzőkönyv módosítása ebben a
szövegrészben külön meg lett jelölve, azonban a Községi tanács Ügyrendjének 50. cikke
értelmében erről az észrevételről a jegyzőkönyv részére szavazni kell.
A levezető elnök ezt követően szavazást javasolt a 2019. 10. 16-án megtartott 8. rendes ülés
jegyzőkönyvéről:
Az ülésen a 17 községi tanácstag közül 12 tanácstag volt jelen.
12 tanácstag szavazott.
A tanácstagok egyhangúlag elfogadták az alábbi határozatot:
137. számú h a t á r o z a t :
1. A községi tanács egyetért a 8. ülés jegyzőkönyve 3. napirendi pontjának módosításával
illetve kiegészítésével, mégpedig – Lendva Község területére vonatkozó telekhasználati
díjról szóló rendeleti javaslat - 1. forduló, - a 6. és a 7. oldalon, mint ahogy a
jegyzőkönyvben ez már meg lett jelölve és a községi tanács elé terjesztve elfogadás
céljából.
2. A határozat az elfogadásának napjával lép hatályba.
A levezető elnök ezt követően a 2019. 10. 16-án megtartott 8. rendes ülés módosított
jegyzőkönyvéről szavazást javasolt.
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Az ülésen a 17 községi tanácstag közül 12 tanácstag volt jelen.
12 tanácstag szavazott.
A tanácstagok egyhangúlag elfogadták az alábbi határozatot:
138. számú h a t á r o z a t :
1. A községi tanácstagok elfogadják a 2019.10.16-ái 8. tanácsülés jegyzőkönyvát
előterjesztett formában, a Lendva Község területére vonatkozó telekhasználati díjról
szóló rendeleti javaslat című 3. napirendi pontra - a 6. és 7. oldalon - tett észrevétellel
illetve kiegészítésével együtt.
2. A határozat az elfogadásának napjával lép hatályba.
A levezető elnök ezt követően tájékoztatta a tanácstagokat, hogy a 2019. 11. 06. 4-ik levelező
ülés jegyzőkönyvének javaslatára észrevétel nem érkezett. Ezt követően a levezető elnök
felhívta a tanácstagokat, hogy ismertessék az esetleges észrevételeiket az ülés jegyzőkönyvével
kapcsolatosan.
A 2019. 11. 06-i 4-ik levelező ülés jegyzőkönyvére észrevétel nem volt.
A levezető elnök szavazást javasolt a 2019. 11. 06-i 4-ik levelező ülés jegyzőkönyvéről.
Az ülésen a 17 községi tanácstag közül 12 tanácstag volt jelen.
12 tanácstag szavazott.
A tanácstagok egyhangúlag elfogadták az alábbi határozatot:
139. számú h a t á r o z a t :
1. A községi tanács elfogadja a 2019. 11. 06-i 4-ik levelező ülés jegyzőkönyvét előterjesztett
formában.
2. A határozat az elfogadásának napjával lép hatályba.

A levezető elnök ezt követően javasolja a jelen ülés napirendi pontjainak meghatározásával
történő folytatását.
1. napirendi pont
A napirendi pontok meghatározása
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A levezető elnök ismerteti a 9. rendes ülés napirendi pontjait és a megadott indoklásokat (a
rendeletek kisebb módosításai, az ügy sürgősségét a közintézet és a közös községi igazgatóság
további működése miatt), javasolja a napirend 7. és 8. pontjának rövidített eljárásban történő
megvitatását, mégpedig:
-

Rendeleti javaslat Lendva, Dobronak és Kobilje községek közös községi
igazgatósága testületének létrehozásáról szóló rendelet módosításairól és
kiegészítéseiről
és

-

Rendeleti javaslat a Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava –
Ifjúsági Képzési Központ Lendva közintézetnek a Zavod za turizem in razvoj
Lendava – Turisztikai és Fejlesztési Közintézett Lendva közintézetté való
átalakításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről.

A levezető elnök szavazást rendelt el a 7. napirendi pont rövidített eljárásáról.
Az ülésen a 17 községi tanácstag közül 12 tanácstag volt jelen.
12 tanácstag szavazott.
A tanácstagok egyhangúlag elfogadták az alábbi határozatot:
140. számú h a t á r o z a t :
A községi tanács egyetért, hogy a 7. napirendi pontot – Rendeleti javaslat Lendva, Dobronak
és Kobilje községek közös községi igazgatósága testületének létrehozásáról szóló rendelet
módosításairól és kiegészítéseiről – a tanácstagok rövidített eljárásban tárgyalják meg.
A levezető elnök ezt követően szavazást rendelt el a 8. napirendi pont rövidített eljárásáról.
Az ülésen a 17 községi tanácstag közül 12 tanácstag volt jelen.
12 tanácstag szavazott.
A tanácstagok egyhangúlag elfogadták az alábbi határozatot:
141. számú h a t á r o z a t :
A községi tanács egyetért, hogy a 8. napirendi pontot – Rendeleti javaslat a Svet mladih –
zavod za usposabljanje mladih Lendava – Ifjúsági Képzési Központ Lendva közintézetnek a
Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és Fejlesztési Közintézett Lendva közintézetté
való átalakításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről - a tanácstagok rövidített
eljárásban tárgyalják meg.
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A levezető elnök ezt követően szavazást javasolt a teljes napirend elfogadásáról.
Az ülésen a 17 községi tanácstag közül 12 tanácstag volt jelen.
12 tanácstag szavazott.
A tanácstagok egyhangúlag elfogadták az alábbi határozatot:
142. számú h a t á r o z a t :
A községi tanács a 9. /rendes/ ülés alábbi napirendjét határozza meg:
1.
2.
3.
4.

A napirend meghatározása
A községi tanács póttanácstagjai mandátumának megerősítése
Lendva Község 2020. évi költségvetési javaslata – 1. forduló
Lendva Község területére vonatkozó telekhasználati díjról szóló rendeleti javaslat - 2.
forduló
5. Lendva Község a hirdetésekről szóló rendeleti javaslata – 2. forduló
6. Rendeleti javaslat Lendva Község ingatlan-elővásárlási jogáról – 2. forduló
7. Rendeleti javaslat Lendva, Dobronak és Kobilje községek közös községi igazgatósága
testületének létrehozásáról szóló rendelet módosításairól és kiegészítéseiről – rövidített
eljárás
8. Rendeleti javaslat a Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava – Ifjúsági
Képzési Központ Lendva közintézetnek a Zavod za turizem in razvoj Lendava –
Turisztikai és Fejlesztési Közintézett Lendva közintézetté történő átalakításáról szóló
rendelet módosításáról és kiegészítéséről – rövidített eljárás
9. Határozati javaslat a társadalmi tulajdonjog megszűntetéséről Lendva községi
temetőkben a Község javára
10. Választások és kinevezések
10.1. Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, Turisztikai és Fejlesztési Központ
Lendva és a Népi Egyetem Lendvai közintézeti tanácsok tagjainak
felmentése és póttagjainak kinevezése
10.2. A Gazdasági, Mezőgazdasági és Turisztikai Bizottság, a Pénzügyi és
Vagyonügyi Bizottság, valamint a Nemzetiségi Bizottság póttagjainak
kinevezése
11. Polgármesteri tájékoztató
12. Polgári és intézményi beadványok
13. A községi tanácstagok kérdései és kezdeményezései
5.20 órakor az üléshez csatlakozott dr. Kasaš Mihael (Dr. Mihael Kasaš Lista).
2. napirendi pont
A községi tanács póttanácstagjai mandátumának megerősítése
Az anyag a községi tanácstagok részére az ülés összehívása után, 2019.11.18-án lett kiküldve.
A napirendi pont indoklása a mellékelt formanyomtatványon található és a dokumentáció
elválaszthatatlan részét képezi.
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Bevezetőt a napirendi ponthoz Nađ Drago (DeSUS) községi póttanácstag mandátumának
elfogadását illetően Gerenčer Jožef, a Mandátumvizsgáló, Választási és Kinevezési Bizottság
elnöke adott.
A levezető elnök hozzászólásra hívta fel a tanácstagokat.
Hozzászólásra senki nem jelentkezett, úgy a levezető elnök a javaslatot szavazásra
bocsátotta.
Az ülésen a 17 községi tanácstag közül 13 tanácstag volt jelen.
13 tanácstag szavazott.
A tanácstagok egyhangúlag elfogadták az alábbi határozatot:
143. számú h a t á r o z a t :
1. A községi tanács elfogadja a Mandátumvizsgáló, Választási és Kinevezési Bizottság
jelentését a dokumentáció áttekintéséről, amelyet az a Lendvai Választási Bizottságtól
kapott Lendva Község községi tanácsa (DeSUS) póttanácstag mandátumának
megerősítése ügyében, előterjesztett formában.
2. A községi tanács megerősíti NAĐ DRAGO, szül. 1953.05.25., Lendvahegy 547, 9220
Lendva, Lendva Község községi tanácstag mandátumát a fennmaradt időszakra, a Helyi
önkormányzati választásokról szóló törvény 30. cikke értelmében.
3. A határozat az elfogadásának napjával lép hatályba.
Ezt követően Gerenčer Jožef, a Mandátumvizsgáló, Választási és Kinevezési Bizottság elnöke
megindokolta Šabjan Eva (SDS) póttanácstag mandátumának megerősítését.
A levezető elnök hozzászólásra hívta fel a tanácstagokat.
Hozzászólásra senki nem jelentkezett, úgy a levezető elnök a javaslatot szavazásra
bocsátotta.
Az ülésen a 18 községi tanácstag közül 14 tanácstag volt jelen.
14 tanácstag szavazott.
A tanácstagok egyhangúlag elfogadták az alábbi határozatot:
144. számú h a t á r o z a t :
1. A községi tanács elfogadja a Mandátumvizsgáló, Választási és Kinevezési Bizottság
jelentését a dokumentáció áttekintéséről, amelyet az a Lendvai Választási Bizottságtól
kapott Lendva Község községi tanácsa póttanácstag mandátumának megerősítése
ügyében, előterjesztett formában.
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2. A községi tanács megerősíti ŠABJAN EVA, szül. 1968.06.16., Lendvahegy 251, 9220
Lendva, Lendva Község községi tanácstag mandátumát a fennmaradt időszakra, a Helyi
önkormányzati választásokról szóló törvény 30. cikke értelmében.
3. A határozat az elfogadásának napjával lép hatályba.
A polgármester gratulál Nađ Dragonak és kéri, hogy írja alá Lendva Község
Tisztségviselőinek Kodexét, amelyet a községi tanács új tagja alá is ír.
Ezzel el lett fogadva a tanács két pótmandátuma, így a községi tanács ismételten teljes
összetételben dolgozik.
Az ülésen a 19 tag közül 14 tanácstag van jelen.
3. napirendi pont
Lendva Község 2020. évi költségvetési javaslata – 1. forduló
Az anyag a községi tanácstagok részére az ülés összehívása után, 2019.11.15-én lett kiküldve.
A napirendi pont indoklása a mellékelt formanyomtatványon található és a dokumentáció
elválaszthatatlan részét képezi. A községi igazgatóság 2020 és 2021. évre vonatkozó
Személyzeti tervének javaslata, amelyet a község polgármestere fogad el a költségvetés
hatálybalépését követő 60 nap alatt, és amely szintén a költségvetés mellékletét képezi,
2019.11.18-án lett kiküldve a tanácstagok részére.
Bevezető magyarázatot a napirendi ponthoz a község polgármestere adott, főként a
költségvetés elfogadásának és a 2020. évi költségvetés kiindulópontjainak eljárása
szempontjából, amelyre az előző tanácsülésen került sor.
A napirendi pont tartalmát ezt követően Laj Franc indokolta meg. Kiemelte a költségvetés
struktúráját és az anyagokat, amelyeket a jogszabály a költségvetés részeként definiál.
Lendva Község 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet a 2020. évi megfelelő felhasználás
kiszámításán alapul, továbbá Lendva Község 2019. évi felbecsült realizációjával kapcsolatos
adatok alapján, Lendva Község 2020–2023 évi fejlesztési programterv, valamint a
költségvetési közvetlen és közvetett felhasználók pénzügyi terveinek alapján. A
Pénzügyminisztérium számításai szerint Lendva Község megfelelő felhasználása 2020 évre
vonatkozóan 6.165.842 €. A 2020. évre vonatkozó átalány 589,11 EUR-t tesz ki. A 2019. évi
költségvetés realizációjának értákelése alapján a 2029. évi fel nem használt pénzeszközök a
Község számláján 2019 év végén 747.045 EUR. Ezek a források a 2020. évi költségvetésbe
lettek beépítve. A bevételek és kiadások mérlegében Lendva Község összes bevételét
12.808.425 EUR-re tervezi. A költségvetés legnagyobb bevételi forrása a személyjövedelmi adó
6.165.842 EUR (az összbevételek 48,14%-a) összegben. A tervezett kiadások a bevételek és
kiadások mérlegében 13.971.378 EUR-t tesznek ki, ebből a folyó kiadások és a folyó
transzferek 9.061.370 EUR, illetve a költségvetés összes kiadásának 64,86 %-a beruházási
kiadások és a beruházási transzferek 4.910.008 EUR illetve a költségvetés összes kiadásának
35,14 %-a. A bevételi és kiadási mérleg 2020. évi költségvetési hiánya 1.162.953 EUR. A
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Finanszírozási számlán a fejlesztési programtervre vonatkozó beruházásokra 690.000 EUR
magasságban tervezzük az eladósodást, valamint az állam visszatérítendő pénzeszközeit
142.264 EUR összegben láttuk elő a ZFO-1 23. cikkelye szerinti beruházás
társfinanszírozására. A Finanszírozási számlán a kiadásokat tervezzük a hitelek felvételének
törlesztésére, amelyek összege összesen 339.500 EUR. Kalkulációink szerint a pénzeszközök
Lendva Község költségvetésének számláján a pénzeszközök 2019. év végén 670.189 €-val
csökkennek. A 2020. év végére a pénzeszközök felosztatlan részét 76.856 EUR összegre
tervezzük. Ezt a pénzt a 2020. évi esetleges költségvetési módosítás során használhatjuk fel,
vagy beépítjük Lendva Község 2021. évi költségvetésébe.
Laj Franc mindenekelőtt ismertette a költségvetés általános és speciális részét, a Fejlesztési
programok tervét, valamint a Község tárgyi vagyonának kezelési tervét. Ennek során
hangsúlyozta, hogy sok előnyt hozhat a község tárgyi vagyonának kezelése, mindenekelőtt a
termőföld és a nem használt építési telkek értékesítése.
A folytatásban Laj Franc hangsúlyozta, hogy a község javasolt költségvetése kiegyensúlyozott
a hosszútávon fenntartható azzal a feltétellel, ha a folyó fogyasztás a tervezett keretek között
marad és ha a beruházási fogyasztás alkalmazkodik a rendelkezésre álló forrásokhoz. A
költségvetési fogyasztók tevékenységéhez, küldetésük és programjaik megvalósításához
megfelelő feltételeket biztosít.
Bemutatásra került a költségvetés elfogadásának ütemterve is, a költségvetési javaslat 10-napos
közzétételétől a község honlapján, a költségvetési javaslat megvitatásáig a községi tanács
munkatestületeiben és a nyilvánosságban.
A levezető elnök hozzászólásaikkal hívta fel a tanácstagokat.
A vitában részt vettek: Gjerkeš Stanislav, Gerenčer Jožef, Somi Janez, dr. Kasaš Mihael,
Süč Dejan és Gal Romeo.
A tanácstagok méltatták az anyagok aktuális, gyors elkészítését (az első anyag már november
közepén elkészült) és a költségvetés javaslatának ismertetését a közalkalmazott részéről,
továbbá hangsúlyozták, hogy nagyobb bevételt remélnek a község megfelelő gazdálkodásától,
hogy a község részéről értékesíteni kellene a termőföldeket és a szükségtelen építési telkeket, a
használaton kívüli épületeket, mivel az további terhet jelent a költségvetés számára. Javaslat
hangzott el azt illetően, hogy meg kell vizsgálni, hogy a valamelyik helyi közösségek
tevékenységéhez szükség van-e épületre, illetve építési telekre (pl. a falumag kialakításához),
hogy nagyobb figyelmet kell fordítani a transzferekre az állami költségvetés részéről és szintén
nagyobb figyelmet kell fordítani a folyó fogyasztásra, hiszen annak növelésével kevesebb forrás
áll rendelkezésre a beruházásokra. Felvetődik a kérdés bizonyos projektek észszerűségét
illetően, a Vinarium kilátótorony kiadásainak növekedése tekintetében. Célszerű lenne
megvizsgálni a gazdaságnak nyújtott támogatások hatékonyságát, valamint azt hogy milyen a
telekhasználati díj hatása a költségvetésre, a gazdasági infrastruktúra bérleti díjának
növekedését, továbbá a termőföld értékesítésének kérdését. Célszerű lenne a termőföldek
értékesítése, azok kivételével, amelyekre szükség van az új területi terv szerint. A költségvetési
javaslatból látható az adományok céljára adott források növekedése, ezzel kapcsolatban meg
kellene indokolni a növekedés célját, továbbá felvetődik a kérdés, hogy a költségvetés
tartalmazza-e az Ipari övezetben található telkek értékesítését, továbbá hogy a gazdaság
nagyobb fokú támogatásának nincs megfelelő hatása, ezért elemzést kellene készíteni a
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gazdaság 2018. évi nagyobb támogatásának eredményéről (például a Gazdasági,
Mezőgazdasági és Turisztikai Bizottságon). A költségvetési javaslatból látható, hogy nagy
összegeket fordítottak az épületek és berendezések vásárlására, amit szintén meg kell indokolni,
továbbá magasak a tervezési költségek is. Szó esett arról, hogy mi a helyzet a Védelmi és
Mentési Központ berendezését illetően, aztán hogy a diákmunkarendszert magasabb szintre
kellene emelni, a mezőgazdasági támogatásokat konkrét projektekhez kellene kötni. Gerenčer
Jožef pedig hangsúlyozta - és kéri is, hogy javaslata rögzítésre kerüljön - , hogy az utak
karbantartásának költségvetési tétele ne legyen, illetve nem szabad hogy az egyéb
költségvetési tételekre történő átcsoportosítás tárgya legyen. Dicséretre méltó, hogy több
pénzt fordítanak a községi települések ünnepi feldíszítésére, mivel az ünnepi dekorálásban csak
Lendva városa részesült, míg a települések – helyi közösségek nem. A tanácstagok arról is
beszéltek, hogy a költségvetésből nagyobb összegeket fordítanak a kultúrára és a sportra,
valamint hogy milyen elképzelések vannak az I. sz. KÁI műfüves játszótér és egyéb játszótér
felújítása tekintetében, továbbá hogy a Vinarium kilátótorony felújításra szorul (az a javaslat
született, hogy az EKF logójának színeire legyen festve). Szó esett arról is, hogy azokat a
lakóházakat, amelyekben senki sem lakik, a község a fiatal családoknak részére adja ki
megfelelő pályázat keretében és támogatott lakbérrel, továbbá hogy növelni kell az EU-s
projektekre nyújtott források felhasználását, hogy növekszik a község eladósodása, úgy tűnik,
hogy az adósságvállalás esetleg meghaladhatja a községi lakosra vetített 300 EUR-ót is, ami
nem lenne gazdaságos. Szükséges lenne a támogatáskra irányuló kiírások eredményét közzé
tenni (pl. a sport, a kultúra területén...), valamint újonnan meg kellene fontolni a gazdaság
támogatásának alapjait és hatásait, továbbá hogy helyén való lenne a diákmunkára tervezett
forrásokat növelni, mivel az ifjúsági programok mellett ez az egyetlen támogatási tétel a fiatalok
részére. Apellálni kell az államra, hogy a Védelmi és Mentési Központ berendezésére
biztosítson forrásokat (Horváth Ferenchez irányuló szuggesztió), mivel ezt a létesítményt minél
előbb be kell rendezni és használatba adni. Javaslat hangzott el, hogy a költségvetésben
legyenek biztosítva további támogatások a szakemberek községben maradása célra, hogy ezzel
megakadályozzuk az elvándorlást a községből.
A hozzászólásokra és kérdésekre Laj Franc, a község polgármestere, valamint Kreslin
Aleksandra válaszoltak.
A kérdésekre adott válaszok a Fejlesztési Programok Tervének indoklásában (költségvetési
tételek szerint), valamint a költségvetés általános és speciális részében is megtalálhatók. A
választ adók hangsúlyozták, hogy a telekhasználati díjból befolyt bevétel tervezése reális, hogy
az ingatlanért kapott bérleti díjat az infrastruktúrába kell visszaforgatni, hogy nagyon nehéz
megállapítani a gazdasági támogatások hatását, mivel különböző kritériumokról van szó és a
támogatás a pályázatok által megadott tartalmaktól is függ, hogy a következő évben a
diákmunkát másként kell megoldani, hogy a mezőgazdasági támogatások összege csak 30 ezer
EUR és nem 120 ezer EUR mint ezt a hozzászólások során hallottuk, hogy tervezik az Ipari
övezet kiterjesztését, hogy a Község hozzálát a mezőgazdasági földterületek értékesítéséhez,
hogy a gazdasági infrastruktúra bérletének összege tartalmazza a kivitelezők (pl. CEROP) iránti
nyílt követeléseket is. Bővebben megindokolták a Vinarium kilátótorony gazdálkodásából
származó bevételeket és kiadásokat és hogy a projekt miatt be kell bizonyítani a források
felhasználásának jogosultságát, hogy jogos a javaslat, hogy a község tulajdonában álló
szükségtelen épületeket szükség esetén használatra a helyi közösségeknek adják át, amelyeknek
erre szüksége van, hogy az EU projekteknél a forrásokat illetően az a gond, hogy ezek a források
először az államháztartásba illetve az állami költségvetésbe kerülnek és csak utána a községi
költségvetésbe, tehát nem érkezik közvetlenül a községhez, továbbá hogy a község eladósodása
az anyagban részletesen meg lett indokolva, hogy a gazdaságnak nyújtott támogatások nem
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magáncélú támogatást jelentenek, hiszen gazdasági és nem magán szubjektumok támogatásáról
van szó. A pályázati kiírások eredményét nyilvánosan közzéteszik, hogy a diákmunkára
tervezett források szigorúan célirányos eszközök és hatásosak, talán a feltételeket és a
kritériumokat kell majd másképpen megfogalmazni, azonban igaz az, hogy ez a munka a nyári
hónapokban nagy segítséget jelent, mivel ekkor van többnyire a nyári szabadságolások
időszaka és a diákmunka kedvezően pótolja a hiányzó munkaerőt, és hogy elkészítik a
gazdasági támogatások hatásának elemzését, a Védelmi és Mentési Központ berendezésének
beszerzésére irányuló állami források kérdésében pedig a Község Horváth Ferenc parlamenti
képviselőhöz fordul segítségért.
A vita végén a tanácstagok hangsúlyozták, hogy a községi vezetésnek kifejezett érdeke, hogy a
jövő évi költségvetés még ezévben elfogadásra kerüljön, hogy a Község így megakadályozza
az ideiglenes finanszírozást és lehetővé tegye a Község és a költségvetési fogyasztók zavartalan
működését.
A vita végén a levezető elnök a szavazást rendelt el.
Az ülésen 14 tanácstag volt jelen.
14 tanácstag szavaz.
A tanácstagok egyhangúlag elfogadták az alábbi határozatot:
145. számú h a t á r o z a t :
1. A községi tanács első körben elfogadja az alábbiakat:

-

Lendva Község 2020. évi költségvetésének rendeleti javaslata,
Lendva Község költségvetésének általános része,
Lendva Község költségvetésének speciális része,
a 2020-2023 évi fejlesztési programok terve,
a költségvetés általános résének és speciális részének, valamint a fejlesztési
programok tervének indoklása,
a községi pénzügyi vagyon értékesítésének éves programja, valamint
a község ingatlan vagyonkezelésének terve és a község ingóvagyonának kezelési
terve.

2. A községi tanács megismerkedik a költségvetés kötelező mellékletével – Lendva Község
községi igazgatóságának 2020 – 2021. évi személyzeti tervével.
3. A községi tanács úgy véli, hogy a költségvetés alkalmas Lendva Község községi
tanácsának Ügyrendje által definiált eljárás további folytatására. A javaslattevő a
második körben történő megvitatásra vizsgálja meg az álláspontokat, észrevételeket és
javaslatokat és ezeket vegye figyelembe a második körben történő megvitatáshoz
szükséges anyag készítésében, vagy indoklással utasítsa el.
4. Az elfogadott anyag a községi honlapon közzétételre kerül.
5. A jelen határozat az elfogadásának napjával lép hatályba.
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4. napirendi pont
Lendva Község területére vonatkozó telekhasználati díjról szóló rendeleti javaslat - 2.
forduló
Az anyag a községi tanácstagok részére az ülés összehívásával egyidőben, 2019.11.12-én lett
kiküldve, a Környezetvédelmi és területrendezési bizottság, valamint a Költségvetési és
pénzügyi bizottság véleményezését pedig 2019.11.19-én kapták kézhez.
A napirendi pont indoklása a mellékelt formanyomtatványon található és a dokumentáció
elválaszthatatlan részét képezi.
Bevezető magyarázatot a napirendi ponthoz Kelenc Boštjan adott.
Magyarázatot adott a tanácstagok korábbi ülésén, a rendeleti javaslat első körben történő,
valamint a községi tanács munkatestületeinek – bizottságainak – megvitatása során elhangzott
észrevételekhez, javaslatokhoz és álláspontokhoz.
Ismertette a telekhasználati díjkivetés értékének összehasonlítását más községekkel és a
szimulációt (Lendva, Gornja Radgona és Ljutomer községek), valamint Lendva községre
vonatkozó számítások szimulációját.
Az ismertetett indoklások alapján a szövegjavaslat azonos maradt az első körben megvitatott
rendelet szövegével és a második körben megvitatásra előkészített szövegel.
Gerenčer Jožef– a Környezetvédelmi és területrendezési bizottság elnöke ismertette a
Környezetvédelmi és területrendezési bizottság véleményét a rendeleti javaslattal
kapcsolatosan.
Novak Peter– a Költségvetési és pénzügyi bizottság elnöke ismertette a Költségvetési és
pénzügyi bizottságnak a rendeleti javaslattal kapcsolatos véleményét.
A levezető elnök megkérdezte, hogy kíván-e valaki a rendeleti javaslathoz módosító javaslatot
benyújtani.
Módosító javaslatot nem nyújtott be senki, ezért a levezető elnök felhívta a tanácstagokat,
hogy szavazatukat indokolják meg.
Szavazatukat megindokolták: Gjerkeš Stanislav, Somi Janez, Gerenčer Jožef, Süč Dejan,
Horvat Nataša és Koncut Ivan, aki lényegében felhívta a figyelmet a jelen napirendi pont
megvitatásának eljárására, ahol a »szavazat megindoklása« valójában tárgyalási formában
zajlott le, ez viszont a rendeleti javaslat második megvitatásában nincs.
Szavazatuk megindoklása során a tanácstagok egyetértésüket adták a rendeleti javaslathoz,
noha arra figyelmeztettek, hogy a telekhasználati díjból eredő bevételek szimulációjának a
költségvetés elfogadásakor késznek kell lenni, hiszen a 2020. évi költségvetési javaslat ezeket
a forrásokat már tartalmazza, tovább el kell készíteni az adatbázist, amelyben az építési telkek
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fel lesznek osztva beépíthető és beépíthetetlen telkekké, hiszen a törvény a jelen telkekről
egyértelmű definíciót tartalmaz, mégpedig hogy meg kell vizsgálni például egy telekdíj
fizetésére kötelezett esetében a rá vonatkozó díjszabás és díjfizetés jogosultságát, hogy az
előterjesztett szimuláció nem tartalmaz adatokat, amelyeket a községi tanács és a bizottság
kértek, mindenekelőtt nem látható a díjszabási különbség a jelenleg hatályos és a javasolt
rendelet szerint, hogy a megalapozottság miatt ismételten meg kell vizsgálni az adatbázist,
hiszen a rendelet szövege tartalmi szempontból megfelelő, a díjszabás végrehajtása esetén a
gondot az adatbázis képezi, amellyel kapcsolatban a tanácstagok úgy gondolják, hogy nem a
törvény által előírt kritériumok szerint lett kialakítva, a probléma mindenekelőtt azoknak a
polgároknak az esetében vetődik fel, akik nem fellebbeztek, a díjszabásuk pedig nem szabályos
– hogyan fog eljárni a közigazgatási hatóság ezekben az esetekben, ezért a tanácstagok
ismételten javasolják, hogy vizsgálják meg a teljes adatbázis megalapozottságát és nem csupán
azoknak a díjfizetésre kötelezetteknek az esetében, akik fellebbezést benyújtottak be.
Választ az egyes tanácstagok szavazatának megindoklására Kelenc Boštjan, a község
polgármestere és Kreslin Aleksandra adtak. Hangsúlyozták, hogy az adatbázis - az építési
telkekkel, azok beépített és beépítetlen mivoltával kapcsolatosan – többször is át lett nézve és
hogy a községi igazgatóság ismételten át fogja nézni, noha ez rendkívül kemény munka, hiszen
ennek során a területi terveket kell figyelembe venni, nem pedig a tényleges használatot, mint
ezt többségében a polgárok teszik, azaz ezt vesznek figyelembe. A polgárokat egyébként is
többször kérték, hogy tegyenek észrevételeket a községi területi tervre, egyesek eleget tettek a
felhívásnak, mások nem, noha a község azt szeretné, hogy az ügyet a polgárok javára rendezzék.
Süč Dejan azt szeretné, hogy szavazatának magyarázatát rögzítsék. A rendelet elfogadása
ELLEN fog szavazni, a 19. cikk tartalma miatt, amely büntetőjogi rendelkezéseket tartalmaz.
Úgy gondolja, hogy a polgárok által elkövetett esetleges jogsértést nem lenne szabad
büntetéssel szankcionálni, hanem nem anyagi jellegű szankciókkal (pl. figyelmeztetés).
A szavazat megindoklásával kapcsolatos eljárás befejezését követően a levezető elnök
szavazásra hívta fel a tanácstagokat.
Az ülésen 14 községi tanácstag van jelen.
14 községi tanácstag szavaz.
A tanácstagok 12 MELLETTE szavazattal és 2 ELLENE (Süč Dejan,
szavazattal elfogadták az alábbi határozatot:

Nađ Drago)

146. számú h a t á r o z a t :
1. Lendva Község községi tanácsa a 2. körben elfogadja Lendva Község területére
vonatkozó telekhasználati díjról szóló rendeleti javaslatot előterjesztett formában.
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2. A határozat az elfogadásának napjával lép hatályba.
5. napirendi pont
Lendva Községben a hirdetésekről szóló rendeleti javaslata – 2. forduló
Az anyag a községi tanácstagok részére az ülés összehívása során, 2019.11.12-én a
Környezetvédelmi és területrendezési bizottság véleményezése pedig 2019.11.19-én lett
kiküldve.
A napirendi pont indoklása a mellékelt formanyomtatványon található és a dokumentáció
elválaszthatatlan részét képezi.
A napirendi ponthoz mag. Hebar Tibor mondott bevezetőt.
Magyarázatot adott az észrevételekhez, a javaslatokhoz és az álláspontokhoz, amelyeket a
tanácstagok vetettek fel a rendeleti javaslat első körben történő megvitatása során az előző
ülésen, valamint azokra az észrevételekre illetve kérdésekre, amelyek a községi tanács
munkatestületein – bizottságain vetettek fel a rendeleti javaslat tárgyalása során.
A rendeleti javaslat szövege a második körben történő megvitatásra azonos marad a rendeleti
javaslat első körben megvitatásra kerülő szövegével.
Gerenčer Jožef, Környezetvédelmi és területrendezési bizottság elnöke ismertette a bizottság
véleményét a rendeleti javaslattal kapcsolatban.
A rendeleti javaslattal kapcsolatban módosító javaslatot nem nyújtottak be.
A levezető elnök szavazásra hívta fel a tanácstagokat.
A szavazás során az ülésen 14 községi tanácstag van jelen.
14 községi tanácstag szavazott.
A tanácstagok egyhangúlag elfogadták az alábbi határozatot:
147. számú h a t á r o z a t :
1. Lendva Község községi tanácsa 2. körben elfogadta a Lendva községben a hirdetéséről
szóló rendeleti javaslatot, előterjesztett formában.
2. A határozat az elfogadásának napjával lép hatályba.
6. napirendi pont
Rendeleti javaslat Lendva Község ingatlan-elővásárlási jogáról – 2. forduló
Az anyagot a községi tanácstagok az ülés összehívása során 2019.11.12-én, a
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Környezetvédelmi és területrendezési bizottság, valamint a Vagyonügyi és a pénzügyi bizottság
véleményezése pedig 2019.11.19-én lett kiküldve.
A napirendi pont indoklása a mellékelt formanyomtatványon található és a dokumentáció
elválaszthatatlan részét képezi.
A napirendi ponthoz Vida Leon mondott bevezetőt.
Magyarázatot adott az észrevételekhez, a javaslatokhoz és az álláspontokhoz, amelyeket a
tanácstagok vetettek fel a rendeleti javaslat első körben történő megvitatása során az előző
ülésen, valamint azokra az észrevételekre illetve kérdésekre, amelyek a községi tanács
munkatestületein – bizottságain vetettek fel a rendeleti javaslat tárgyalása során.
A rendeleti javaslat szövege a második körben történő megvitatásra azonos marad a rendeleti
javaslat első körben megvitatásra kerülő szövegével.
Gerenčer Jožef, a Környezetvédelmi és területrendezési bizottság elnöke ismertette a bizottság
véleményét a rendeleti javaslattal kapcsolatban.
Novak Peter– Vagyonügyi és a pénzügyi bizottság elnöke ismertette a bizottság véleményét a
rendeleti javaslattal kapcsolatban.
A levezető elnök feltette a kérdést, hogy van-e valakinek módosító javaslata a rendeleti
javaslatra.
A rendeleti javaslattal kapcsolatban módosító javaslatot nem nyújtottak be, így a levezető
elnök szavazást rendelt el.
A szavazás során az ülésen 14 községi tanácstag van jelen.
14 községi tanácstag szavazott.
A tanácstagok egyhangúlag elfogadták az alábbi határozatot:
148. számú h a t á r o z a t :
1. Lendva Község községi tanácsa 2. körben elfogadja Lendva Község ingatlanelővásárlási jogáról szóló rendeleti javaslatot, előterjesztett formában.
2. A határozat az elfogadásának napjával lép hatályba.
7. napirendi pont
Rendeleti javaslat Lendva, Dobronak és Kobilje községek közös községi igazgatósága
testületének létrehozásáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről – rövidített
eljárás
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Az anyag a községi tanácstagoknak az ülés összehívása során 2019.11.12-én lett kiküldve.
A napirendi pont indoklása a mellékelt formanyomtatványon található és a dokumentáció
elválaszthatatlan részét képezi.
A napirendi ponthoz mag. Hebar Tibor mondott bevezetőt. Hangsúlyozta a rendelet
módosításának legfőbb célját, mégpedig a tevékenység más olyan területekre történő
kibővítését, amelyeket ez a testület eddig még látott el. Ezek a területek pedig a jogi szolgálat,
a környezetvédelem, a polgári védelem, a tűzbiztonság, valamint a közlekedésrendezés.
A tevékenység kibővítésével a községek mint alapító tagok az állami költségvetésből magasabb
társfinanszírozásban részesülnek, ez pedig tovább csökkentené a községek mint tagok
költségeit a munkaviszony és az anyagi költségek területén, olyan feladatok ellátására,
amelyekkel a községeket bízták meg.
A levezető elnök feltette a kérdést, hogy van-e módosító javaslat a rendeleti javaslatra.
Módosító javaslatot nem nyújtottak be, így a levezető elnök szavazást rendelt el.
A szavazás során az ülésen 14 községi tanácstag van jelen.
14 községi tanácstag szavazott.
A tanácstagok egyhangúlag elfogadták az alábbi határozatot:
149. számú h a t á r o z a t :
1. Lendva Község tanácsa elfogadja Lendva, Dobronak és Kobilje községek közös községi
igazgatósága testületének létrehozásáról szóló rendelet módosítási és kiegészítési
javaslatát, előterjesztett formában.
2. A határozat az elfogadásának napjával lép hatályba.
A levezető elnök 18.25 órakor 15 perces szünetet rendelt el.
Az ülés 18.50 órakor folytatódik.
Az ülésen 14 községi tanácstag van jelen.
8. napirendi pont
Rendeleti javaslat a Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava – Ifjúsági
Képzési Központ Lendva közintézetnek a Zavod za turizem in razvoj Lendava –
Turisztikai és Fejlesztési Közintézett Lendva közintézetté történő átalakításáról szóló
rendelet módosításáról és kiegészítéséről – rövidített eljárás
Az anyag a községi tanácstagoknak az ülés összehívása során, 2019.11.12-én lett kiküldve,
ezzel egyidőben pedig Társadalmi tevékenységek, ifjúság és sport bizottságnak a rendeleti
javaslattal kapcsolatos véleményezése is.
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A napirendi pont indoklása a mellékelt formanyomtatványon található és a dokumentáció
elválaszthatatlan részét képezi.
A napirendi ponthoz Kozak Aleksandra mondott bevezetőt. Ismertette a rendeleti javaslat
ajánlott módosításait, amelyek mindenekelőtt az intézet tevékenységének bővítésére
vonatkoznak, erre pedig az értékesítési tevékenység és a nagyobb versenyképesség miatt van
szükség. A módosítás tárgyát képezi az alapító előzetes egyetértésének definiálása a kiadások
utáni bevételtöbblet feletti rendelkezésről és az esetleges hiány fedezéséről, valamint a
dokumentumok (alapszabály, a munkaszervezéséről és a munkakörök rendszerezéséről szóló
dokumentum) elfogadási eljárásának egyeztetéséről.
Nemec Rozina, a Társadalmi tevékenységek, ifjúság és sport bizottság alelnöke ismertette a
bizottság véleményét a rendeleti javaslattal kapcsolatosan.
A levezető elnök feltette a kérdést, hogy van-e módosító javaslat a rendeleti javaslathoz.
Módosító javaslatot nem nyújtottak be, így a levezető elnök szavazást rendelt el.
A szavazás során az ülésen 14 községi tanácstag van jelen.
14 községi tanácstag szavazott.
A tanácstagok egyhangúlag elfogadták az alábbi határozatot:
150. számú h a t á r o z a t :
1. Lendva Község községi tanácsa rövidített eljárásban elfogadja a rendeleti javaslat a
Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava – Ifjúsági Képzési Központ
Lendva közintézetnek a Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és Fejlesztési
Közintézett Lendva közintézetté történő átalakításáról szóló rendelet módosításáról és
kiegészítéséről, előterjesztett formában.
2. A határozat az elfogadásának napjával lép hatályba.
9. napirendi pont
Határozati javaslat a társadalmi tulajdoni státus megszűntetéséről Lendva község
területén lévő temetők esetében
A községi tanácstagoknak az anyag az ülés összehívása során, 2019.11.12-én lett kiküldve, a
Vagyonügyi és pénzügyi bizottság véleményezését pedig 2019.11.19-én kapták meg a
tanácstagok.
A napirendi pont indoklása a mellékelt formanyomtatványon található és a dokumentáció
elválaszthatatlan részét képezi.
Magyarázatot a határozati javaslathoz Kelenc Boštjan mondott. Kiemelte, hogy a Lendva
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Község területén a temetői rendről szóló rendeletet hatálybalépését követően ki kell alakítani
az alapokat a temetők üzemeltetőinek meghatározására, emiatt pedig a temetők területének
tulajdonjogát át kell adni Lendva Község javára.
Mivel egyes temetők esetében a telekkönyvben társadalmi tulajdonként vannak bejegyezve,
úgy azt fel kell számolni és a fenti státusmódosítás alapján Lendva Község javára a
tulajdonjodról telekkönyvi bejegyzést kell végrehajtani.
Novak Peter, a Vagyonügyi és pénzügyi bizottság ismertette a bizottság véleményét a
határozattal kapcsolatban.
A levezető elnök a hozzászólásokat kérte.
A témához hozzászólt Nađ Drago, az iránt érdeklődött, hogy ezzel kapcsolatban mi a helyi
közösségek véleménye.
A kérdésre Kreslin Aleksandra és a község polgármestere válaszolt. A helyi közösségek
képviselői a jelen témával már többször foglalkoztak és ismerik.
A levezető elnök szavazást javasolt.
A szavazás során az ülésen 14 községi tanácstag van jelen.
14 községi tanácstag szavazott.
A tanácstagok egyhangúlag elfogadták az alábbi határozatot:
151. számú h a t á r o z a t :
1. Lendva Község községi tanácsa elfogadja a Lendva községben lévő temetők társadalmi
státuszának megszüntetéséről szóló határozati javaslatát, előterjesztett formában.
2. A határozat az elfogadásának napjával lép hatályba.

10. napirendi pont
10.1. A Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, a Turisztikai és Fejlesztési Központ
Lendva és a Népi Egyetem Lendvai közintézeti tanácsok tagjainak felmentése és
póttagjainak kinevezése

A községi tanácstagoknak az anyag az ülés összehívása során, 2019.11.12-én lett kiküldve.
Bevezetőt a napirendi ponthoz Gerenčer Jožef, a Mandátumvizsgáló, Választási és
Kinevezési Bizottság elnöke mondott.
A levezető elnök vitára hívta fel a tanácstagokat.
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Vita ill. hozzászólás nem volt.
A levezető elnök ezt követően szavazást rendelt el külön-külön minden közintézet
tagságának módosításáról.
A szavazás során az ülésen 14 községi tanácstag van jelen.
14 községi tanácstag szavazott.
Egyhangúlag elfogadásra került az alábbi határozat:
152. számú h a t á r o z a t :
1. A Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézet tanácsából, az alpolgármesteri
funkció összeférhetetlensége miatt, a községi tanács idő előtt felmenti Kulčar Igor,
Hármasmalom 55, 9220 Lendva (Lendva – az én községem is) eddigi tagot és a
fennmaradt megbízatási időszakra kinevezi Antolin Tibaut Helena póttanácstagot,
Gyertyános, Kolónia 3, 9220 Lendva.
2. A határozat az elfogadásának napjával lép hatályba.

153. számú h a t á r o z a t :
1. A Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva tanácsából, az alpolgármesteri funkció
összeférhetetlensége miatt, a községi tanács idő előtt felmenti Koncut Ivan, Hős Mohor
utca 13, 9220 Lendva (SD) eddigi tagot és a fennmaradt megbízatási időszakra kinevezi
Gönc Timea póttanácstagot, Felső Lakos, Virág utca 1, 9220 Lendva.
2. A határozat az elfogadásának napjával lép hatályba.
154. számú h a t á r o z a t :
1. A Népi Egyetem Lendva közintézet tanácsából, a községi tanácstag mandátumának
letelte miatt a községi tanács idő előtt felmenti mag. Anton Balažek, Vasút utca 22/b,
9220 Lendva eddigi tagot és a fennmaradt megbízatási időszakra kinevezi Nađ Drago
Lendvahegy 547, 9220 Lendva.
2. A határozat az elfogadásának napjával lép hatályba.
10.2. A Gazdasági, Mezőgazdasági és Turisztikai Bizottság, a Pénzügyi és Vagyonügyi
Bizottság, valamint a Nemzetiségi Bizottság póttagjának kinevezése
A községi tanácstagok az anyagot az ülés összehívása során, 2019.11.12-én kapták kézhez.
Bevezetőt a

napirendi ponthoz Gerenčer Jožef, a Mandátumvizsgáló, Választási és
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Kinevezési Bizottság elnöke mondott.
A levezető elnök vitára hívta fel a tanácstagokat.
Vita nem volt.
A levezető elnök ezt követően szavazást rendelt el, külön-külön mindegyik bizottság
tagságának módosítására.
A szavazás során az ülésen 14 községi tanácstag van jelen.
14 községi tanácstag szavazott.
13 MELLETTE szavazattal és 1 TARTÓZKODÁSSAL elfogadásra kerültek az alábbi
határozatok:
155. számú h a t á r o z a t :
1. Močnek Otto, Petesháza, Június 22. utca 21, 9220 Lendva mandátumának idő előtti
megszűnése miatt a községi tanács a fennmaradt megbízatási időszakra a Gazdasági,
mezőgazdasági és turisztikai bizottság póttagjává kinevezi Horvat Gyöngyit, Radamos
83, 9223 Dobronak.
2. A határozat az elfogadásának napjával lép hatályba.
156. számú h a t á r o z a t :
1. Močnek Otto, Petesháza, Június 22. utca 21, 9220 Lendva mandátumának idő előtti
megszűnése miatt a községi tanács a fennmaradt megbízatási időszakra a Vagyonügyi
és pénzügyi bizottság póttagjává kinevezi Somi Janezt, Lendvahegy 95 c, 9220 Lendva.
2. A határozat az elfogadásának napjával lép hatályba.
157. számú h a t á r o z a t :
1. Močnek Otto, Petesháza, Június 22. utca 21, 9220 Lendva mandátumának idő előtti
megszűnése miatt a községi tanács a fennmaradt megbízatási időszakra a Nemzetiségi
bizottság póttagjává kinevezi Somi Janezt, Lendvahegy 95 c, 9220 Lendva..
2. A határozat az elfogadásának napjával lép hatályba.
11. napirendi pont
Polgármesteri tájékoztató
A polgármester a tanácstagokat tájékoztatta:
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Počivalšek gazdaságfejlesztési és technológiai miniszter lendvai látogatásáról,
valamint a megbeszélésen elhangzott témákról (a lendvai ipari komplexum
revitalizációja, részéről ígért segítségnyújtás a termelési tevékenység, a növénykert,
a fiatalok elvándorlása a helyi környezetről, témákban..),
a Csente-i HK tanácsába történő pótválasztások lebonyolításáról, amelyre 2020.
január 19-én kerül sor,
hogy a soron következő községi tanácsülés 2019.12.18-án lesz, amelyen a
tanácstagok folytatják Lendva község 2020. évi költségvetésének elfogadásával
kapcsolatos eljárást, ennek során a tanácstagokat felszólította az aktív
közreműködésre,
a hegyoldal helyrehozásának befejezéséről Lendvahegyen,
a lendvai kerékpárútépítés befejezéséről és a Lendvai KKI melletti parkoló
építéséről,
a megvalósított munkalátogatásokról azokban a közintézetekben, amelyek a
következő időszakra színvonalas munkaprogramokat dolgoztak ki.

12. napirendi pont
Polgári és intézményi beadványok
A levezető elnök arról tájékoztatta a községi tanácstagokat, hogy két rádióállomás részéről
érkezett beadvány a községhez, amelyek pozitív véleményt kérnek Lendva község
rádióprogrammal való lefedettségéről. Beadvány a Radio Murski val és a Radio Maxi részéről
érkezett.
A levezető elnök a kettő közül felolvasta az egyik beadványt, amely értelmi szempontból
azonos szöveggel lett összeállítva mint a másik.
További magyarázatot a beadványok céljával kapcsolatosan Kreslin Aleksandra mondott,
mégpedig, hogy mindkét rádióállomás megpályázta a nyílt pályázati felhívást az új 103,3 MHz
frekvencia odaítélésére vonatkozólag, és amennyiben pozitív lesz a helyi önkormányzatok
véleményére, úgy a rádióállomás pótpontokat kap.
A levezető elnök vitára bocsátotta a témát.
Felszólalásaikkal a vitában részt vettek: Somi Janez, Koncut Ivan, Süč Dejan Gerenčer
Jožef, dr. Kasaš Mihael és Sarjaš Sven.
A tanácstagok többségének az volt a véleménye, hogy a Radio Murski val rádióadónak Lendva
községben nagyobb a hagyománya és a polgárok közül is többen hallgatják, egyes tanácstagok
pedig úgy gondolják, hogy mindkét rádióállomás részére kellene pozitív véleményt adni, hiszen
a község ezzel hozzájárulhat a rádióállomások jobb pályázati eredményéhez.
A levezető elnök ismételten arról tájékoztatta a tanácstagokat, hogy a község egy vagy mindkét
rádióállomásnak adhat pozitív véleményt.
A levezető elnök azzal a céllal, hogy megállapításra kerüljön, hogy melyik rádióállomás élvezi
a községi tanácstagok nagyobb támogatottságát, a javaslatot szavazásra bocsátotta.
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A tanácstagok a Radio Murski val pozitív véleményezéséről szavaznak:
A szavazás során az ülésen 14 községi tanácstag van jelen.
14 községi tanácstag szavazott. Mind a 14 tanácstag MELLETTE szavazott.
Ezt követően a levezető elnök szavazásra bocsátotta a Radio Maxi iránti pozitív
véleményezéséről szóló szavazást:
A szavazás során az ülésen 14 községi tanácstag van jelen.
14 községi tanácstag szavazott.
A Radio Maxi pozitív véleményezésére vonatkozó határozat MELETT 8 tanácstag szavazott.
A szavazási eredmény alapján egyhangúlag elfogadásra került a
158. számú h a t á r o z a t :
1. Lendva Község községi tanácsa Lendva Község területének a Radio Murski val
programjaival való lefedése tekintetében ad ki pozitív véleményezést..
2. A jelen határozat az elfogadásának napjával lép hatályba.
12. napirendi pont
A községi tanácstagok kérdései és kezdeményezései
Kérdések és kezdeményezések a községi tanácstagok részéről a községi tanácshoz nem
érkeztek be.
Az ülés 19.30 órakor ért véget.
Az ülésről hangfelvétel készült. A hangfelvételt Lendva Község községi tanácsa Ügyrendjével
összhangban tárolják.

A jegyzőkönyvet összeállította:
BRAČIČ-SZABÓ Jasna

Magyar Janez:
Župan – Polgármester
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