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JEGYZŐ KÖNYV
( rövidített változat )
Lendva Község Községi Tanácsa 2019. 05. 29-én szerdán 15.00 órától a Városháza
termében, Lendva, Főutca 20., megtartott 6 /rendes/ üléséről.
A községi tanács ülését Magyar Janez, Lendva Község polgármestere hívta össze és vezette
is le (levezető elnök). Üdvözölte a jelenlevőket és az ülést a határozatképesség
megállapításával kezdte.
A községi tanács ülésén 17. községi tanácstag volt jelen (melléklet: jelenlevők listája) azzal,
hogy Otto Močnek (SDS) 15.55 órakor csatlakozott az üléshez.
Távol maradtak: Sarjaš Sven (Lista ZMOREMO – Lista Dejana Süča/ Együtt képesek
vagyunk – Szücs Dejan Listája) és mag. Anton Balažek (DeSUS), távolmaradásukat
mindketten megindokolták.
Az ülésen részt vettek továbbá:
˗
˗
˗
˗
˗

˗

doc. dr. Miha Dvojmoč, közigazgatási tudomány magisztere, okl. biztonsági szakértő
– Lendva Község személyi adatvédelmi meghatalmazottja – a 3. napirendi pontnál,
Jožef Gjerek, a Lendvai Mozgáskorlátozottak Községközi Egyesületének elnöke – a 9.
napirendi pontnál,
Željko Križanič, Lendvai Rendőrállomás parancsnoka – a 10. napirendi pontnál,
Borut Bizjak és Miha Valentinčič a Geoenergo d.o.o. vállalat igazgatói, Matej Prkič
– a Petrol Geo igazgatója, Dejan Božič – az Ascent Resources Slovenia igazgatója,
valamint Štefan Hozjan – projektvezető, a 12.2. napirendi pontnál,
Kreslin Aleksandra, a községi igazgatóság (a továbbiakban: KI) igazgatója és a
községi igazgatóság munkatársai: Bračič – Szabó Jasna (a KI-ben a helyi
önkormányzat területéért felelős), Doma Miran– a 4. és az 5. napirendi pontnál (a KIben a gazdasági közszolgáltató vállalatok területéért felelős), Györköš Litrop Tatjana
(a KI-ben a szociális ügyek területéért felelős) a 9. napirendi pontnál és
Baša Drago, a községi felügyelő bizottság elnöke.

A községi tanácstagok az anyagot Lendva Község Községi Tanácsa Ügyrendjének
megfelelően 2019. május 21., 23. és 27. kapták kézhez.
Az ülés előtt a tanácstagok az asztalokra kiosztva megkapták a 3. napirendi pontra vonatkozó
magyar nyelvű anyagot, mégpedig: – Lendva Község Községi Tanácsa Ügyrendjének
módosítási és kiegészítési javaslatát.
A levezető elnök ismerteti az ülés folyamatát és röviden megindokolja egyes napirendi
pontoknak az ülés napirendjére tűzésének célját.
A levezető elnök ezt követően javasolta, hogy a napirend meghatározása előtt s községi
tanácstagok döntsenek a 2019.04.10-án megtartott 5. rendes ülésről készült jegyzőkönyvről
és az elfogadott határozatokról Lendva Község Községi Tanácsa Ügyrendjének 34. cikke
első bekezdése értelmében, valamint az 50. cikkel kapcsolatosan.
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A levezető elnök tájékoztatta a tanácstagokat, hogy a 2019. 03. 6-án megtartott 5-ik rendes
ülés jegyzőkönyvének javaslatára észrevételt nem kaptak, a jegyzőkönyvre észrevétel nem
volt a levezető elnöknek az ülésen történő felhívására sem.
Ezt követően a levezető elnök szavazást javasolt a 2019. 04. 10-én megtartott 5. rendes ülés
jegyzőkönyvéről.
Az ülésen 16 községi tanácstag van jelen.
16 tanácstag szavaz.
A tanácstagok egyhangúlag elfogadták az alábbi határozatot:
86. számú h a t á r o z a t :
A községi tanács elfogadja a községi tanács 2019. 04. 10-én megtartott 5. rendes üléséről
készült jegyzőkönyvet előterjesztett formában.
A levezető elnök javasolja az ülésnek a napirendi pontok meghatározásával történő
folytatását.
1. napirendi pont
A napirendi pontok meghatározása
A levezető elnök javasolja, hogy a 2. napirendi pontot – Lendva Község Alapszabályának
módosítási és kiegészítési javaslata - rövidített eljárásban vitassák meg, a 3. napirendi
pontot – a Községi Tanács ügyrendjének módosítási és kiegészítési javaslata – pedig két
fázisban vitassák meg és nem rövidített eljárásban mint ez a napirend szerinti javaslatban
olvasható.
A levezető elnök szavazást javasol.
Az ülésen 16 községi tanácstag van jelen.
16 tanácstag szavaz.
A tanácstagok egyhangúlag elfogadják az alábbi határozatot:
87. sz. h a t á r o z a t :
A községi tanács egyetért, hogy a 2. napirendi pontot – Lendva Község Alapszabályának
módosítási és kiegészítési javaslata - rövidített eljárásban vitassák meg.
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A levezető elnök szavazást javasol a községi tanács 6. ülésének napirendjéről.
Az ülésen 16 községi tanácstag van jelen.
16 tanácstag szavaz.
A tanácstagok egyhangúlag elfogadták az alábbi határozatot:
88. sz. h a t á r o z a t :
A községi tanács elfogadja a 6. /rendes/ ülésének alábbi napirendjét:
1. A napirend meghatározása
2. Lendva Község Alapszabályának módosítási és kiegészítési javaslata – rövidített
eljárás
3. Lendva Község községi tanácsa Ügyrendjének módosítási és kiegészítése javaslata –
1. megvitatás
4. Rendeleti javaslat Lendva község temetői rendjéről – 1. megvitatás
5. Rendeleti javaslat a 24 órás ügyeletes kötelező községi temetkezési közszolgáltatás
teljesítésének módszeréről Lendva községben – 1. megvitatás
6. Lendva Község 2019. évi tárgyi vagyonának kezelési tervére vonatkozó módosítási és
kiegészítési javaslat – 1.módosítás
7. Határozati javaslat a radamosi k.k.-ben fekvő terület ingyenes elsajátításáról
8. Lendva község 2019. évi hulladékgyűjtési és elszállítása közszolgáltatási program
teljesítésre vonatkozó módosítási javaslat
9. A Mozgáskorlátozott-barát Község című projekt elindításáról és a munkacsoport
kinevezéséről szóló határozati javaslat
10. Jelentés a Lendvai Rendőrállomás 2018. évi munkájáról
11. Polgármesteri tájékoztató
12. A polgárok és az intézmények beadványai
12.1. Az ÖKO-PARK Kft. hitelfelvételéhez szükséges egyetértés beszerzése
12.2. A Geoenergo d.o.o. társaság keretében végzett ásványi nyersanyagok
kitermelésének bemutatása
13. A községi tanácstagok kérdései és kezdeményezései
2. napirendi pont
Lendva Község Alapszabályának módosítási és kiegészítési javaslata – rövidített eljárás
A jelen napirendre vonatkozó anyagot a községi tanácstagok az ülés összehívását követően
2019.05.17-én megkapták. Az anyagot a Községi tanács Ügyrendjének 13 cikkelyével
összhangban a községi tanácstagok szlovén és magyar nyelven kapták kézhez.
Az anyag magyarázata a napirendi pontok indoklásához készült formanyomtatványon
található.
A jelen napirendi pont bevezető indoklását Bračič-Szabó Jasnatól hallhatták a tanácstagok.
Az Alapszabály módosítása a 16. cikkely 5. bekezdésére vonatkozik (az intézetek és egyéb
testületek tanácstagjai, akiket a községi tanács nevezett ki, mivel a község az alapító, illetve a
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saját képviselőt a helyi közösség nevezett ki), valamint az 57. cikkely második bekezdésére
vonatkozóan (a temetők üzemeltetése, temetői létesítmények és egyéb temetői infrastruktúra a
helyi közösségek részéről).
Az Alkotmányi-jogi kérdésekkel és a községi elismerésekkel foglalkozó bizottság
véleményét Nemec Rozina, a bizottság alelnöke ismertette.
A levezető elnök hozzászólásra kérte a tanácstagokat
A hozzászólás keretében véleményüket az alábbi tanácstagok fejtették ki: Gerenčer Jožef,
Horváth Ferenc és Gjerkeš Stanislav.
A vitában elhangzott kérdésekre Bračič-Szabó Jasna és a község polgármestere válaszolt.
A levezető elnök lezárta a témával kapcsolatos vitát és szavazást rendelt el.
A szavazás során az ülésen 16 községi tanácstag volt jelen.
15 községi tanácstag szavazott, egy tanácstag tartózkodott.
A tanácstagok egyhangúlag elfogadták az alábbi határozatot:
89. sz. h a t á r o z a t :
1. Lendva Község községi tanácsa elfogadja Lendva Község Alapszabályának módosítási és
kiegészítési javaslatát előterjesztett formában.

2. A határozat az elfogadásának napjával lép hatályba.
3. napirendi pont
Lendva Község községi tanácsa Ügyrendjének módosítási és kiegészítése javaslata – 1.
körben történő megvitatás
Az anyagot a tanácstagok az ülés összehívását követően 2019. 05.27-én, az anyag magyar
nyelvű fordítását pedig az ülés előtt kapták kézhez.
Az ügyrend módosítási és kiegészítési javaslatának értelmezése a mellékelt
formanyomtatványon olvasható és a kapcsolatos dokumentáció elválaszthatatlan részét képezi.
A jelen napirendi pont bevezető indoklását Bračič-Szabó Jasnatól hallhatták a tanácstagok,
aki elsősorban az ügyrend módosított 48. cikkének rendelkezését ismertette, amely a községi
tanácsülések kép- és hangfelvételének készítésére és közzétételére vonatkozik. Annak ellenére,
hogy a községi tanács ügyrendjében vannak bizonyos alapok ezzel kapcsolatosan és pontos
leírások az ülésekről történő felvételkészítésekre, közvetítésekre, a hang és képfelvételek
közzétételére és archiválásra vonatkozóan, az információs adatbiztos véleménye szerint
minden, az ülésen résztvevő, személy (tanácstagok és egyéb – külső vendégek) külön
egyetértése szükséges, továbbá megfelelő értesítés az ülések rögzítéséről, amelyet jól látható
helyen kell elhelyezni abban a helyiségben, ahol a kép és hangrögzítés zajlik. A tanácstagok
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említett egyeztértése ill. hozzájárulása a teljes mandátumra vonatkozik. A községi tanács
hatáskörébe tartozik, hogy döntést hozzon arról, milyen módon történik a rögzítés, hogyan
teszik a felvételeket közzé és mennyi ideig tart a felvételek megőrzése. Módosításokat
javasoltak a következő cikkelyekkel kapcsolatban is - 23., 54., 57. és 87. cikkely - , továbbá
három új cikkellyel való kiegészítést, mégpedig - 75.a., 75.b., és 75.c., amelyek a
dokumentumok megvitatására, amelyeket a már említettek mellett a községi tanács fogad el,
valamint a tisztázott szövegek és a dokumentumok kötelező értelmezésére vonatkoznak.
A rögzítés műszaki oldalát dr. Kasaš Mihael ismertette. Az ülések közzétételére a községi
weboldalon kerülne sor »You Tub-on« keresztül.
A módosítási és kiegészítési javaslatokat az Alkotmányi-jogi kérdésekkel és a községi
elismerésekkel foglalkozó bizottság is megvitatta. A bizottság véleményezését a
tanácstagoknak 2019.05.27-én megküldték és a jelen anyag elválaszthatatlan részét képezi.
A 48. cikkely további értelmezését – az ülések kép és hangfelvételét –Dvojmoč Miha
ismertette. A tanácstagokat tájékoztatta a feltételek teljesítéséről a kép és hangrögzítéssel és
közvetítéssel kapcsolatban, a tanács döntési jogáról, hogy milyen célokra szolgálhat a kép és
hangfelvétel, valamint a felvételek tárolásának időtartamáról, amellyel kapcsolatban az
információs adatbiztos véleménye szerint a felvételek tárolásának megfelelő határideje
tekintetében az ülést illetve a jegyzőkönyv jóváhagyását követően 30 nap lenne javasolt, noha
a határidő a kép és hangfelvételezés céljától függ, ezt pedig az ügyrendben kell előírni.
Hangsúlyozta, hogy a rögzítés és a közzététel során különleges figyelmet kell fordítani a
személyi adatvédelemre.
Az üléshez 15.55 órakor csatlakozott Močnek Otto.
Az ülésen 17 községi tanácstag van jelen.
A levezető elnök hozzászólásra hívta fel a tanácstagokat.
A vitában hozzászólásaikkal részt vettek: Koncut Ivan, Kulčar Igor, dr. Kasaš Mihael,
Horváth Ferenc, Gerenčer Jožef, Süč Dejan és Nemec Rozina.
A vita keretében felvetett kérdésekre, véleményekre és javaslatokra Dvojmoč Miha és Lendva
Község polgármestere válaszolt.
A vita keretében a tanácstagok elmondták, hogy már több község esetében rögzítik az üléseket,
hogy az ülések kép és hangfelvétele a nyilvánosság biztosítása és a és a tanács munkájának
átláthatósága miatt szükséges, azonban figyelembe kell venni a törvényi előírásokat a személyi
adatvédelem szempontjából és a felvételeket oly módon közzétenni, hogy megakadályozzuk
a felhasználók részéről a megjegyzéseket. A vita keretében a tanácstagok aggodalmukat
fejezték ki az iránt, hogy a tanácstag az ülésen beszéde során helyesen jár-e majd el (személyi
adatvédelem, nem megfelelő szavak használata...) és az ebből eredő felelősséget illetően. Az
adatőrzés tekintetében a tanácstagoknak az a véleménye, hogy ezeket minél tovább őrizzék és
egyetértenek azzal, hogy az üléseket közvetlenül ne közvetítsék, hanem csak az ülések
felvételeit tegyék közzé. A tanácstagok tárgyaltak az ülések rögzítéséről/nem rögzítéséről abban
az esetben, ha a felvételezéshez minden résztvevő részéről nem volt megadva a hozzájárulás és
/vagy engedélyezett volt a kép és hangrögzítés az ülésen résztvevő egyének részéről. A tárgyalás
keretében a tanácstagok hangsúlyozták, hogy igénylik a községe tanácsülés rögzítését, hogy
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tudatában vannak, hogy igen érzékeny területről van szó, és hogy ezzel kapcsolatban
mindenképpen figyelembe kell venni minden törvényi rendelkezést, amelyek a személyi
adatvédelemre vonatkoznak és egyéb rendelkezést amelyek a fenti területet érintik.
A levezető elnök szavazást javasolt.
A szavazás során az ülésen 17 községi tanácstag van jelen.
17 községi tanácstag szavazott.
A tanácstagok egyhangúlag elfogadták az alábbi határozatot:
90. sz. h a t á r o z a t :
1. Lendva Község községi tanácsa az első fordulóban elfogadja Lendva Község Községi
Tanácsa Ügyrendjének módosítási és kiegészítési javaslatát a vitában elhangzott
észrevételekkel és álláspontokkal együtt.
2. A községi tanács egyúttal javasolja, hogy a megvitatott anyagot ismételten minden
tanácstagnak küldjék ki az esetleges további észrevételek adása esetére, valamint
Lendva Község személyi adatvédelmi meghatalmazott részére is. A javaslattevő az adott
észrevételeket vizsgálja meg és a jogosultakat vegye figyelembe a második körben
történő megvitatás előkészítése során. .
3. A határozat az elfogadásának napjával lép hatályba.
4. napirendi pont
Rendeleti javaslat Lendva község temetői rendjéről – 1. megvitatás
Az anyagot a tanácstagok az ülés összehívásával 2019.05.21-én kapták kézhez.
A rendeleti javaslat értelmezése a mellékelt formanyomtatványon olvasható, és a
dokumentáció elválaszthatatlan részét képezi.
Bevezetőt a napirendi ponthoz Doma Miran adott.
Hangsúlyozta a rendelet elfogadásához fennálló törvényi alapokat, a temetkezési
tevékenységgel kapcsolatos munkák szétválasztását arra a részre, amely a temetkezési
tevékenységre és a temetői tevékenységre vonatkozik és arra, amely a tartalomra, illetve
mindkettő szerkezetére vonatkozik, hogy ki lehet a temetkezési tevékenység megvalósítója, mit
ölel fel a 24-órás ügyeleti szolgálat és mire terjed ki a temetkezési tevékenység, milyen legyen
és hogyan valósul meg a temetők üzemeltetése, a temető és a temetői infrastruktúra
használatának árjegyzéke (egységes) és az ár (sírhelydíj). Bemutatta a szükséges
tevékenységeket is, amelyeket a rendelet hatálybalépését követően kell elvégezni.
A levezető elnök hozzászólásra hívta fel a tanácstagokat.
A vitában hozzászólásaikkal részt vettek: Gjerkeš Stanislav, Horváth Ferenc, Novak Peter,
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Močnek Otto, Gerenčer Jožef, Kulčar Igor, Süč Dejan és Hojnik Kelenc Rahela.
A tanácstagok hozzászólásaikban egyetértettek azzal, hogy da je temetkezési tevékenység
területe rendezetlen, hogy a helyi közösségek a temetőket legjobb tudásuk szerint kezelték,
ezért ezt a területet minél előbb szabályozni szükséges. A tanácstagok figyelmeztettek a temetői
és a temetkezési infrastruktúra használatára vonatkozó egységes árjegyzék kialakításának
következményeire (egyes tanácstagok nem értettek egyet az egységes árjegyzék kialakításával),
beszéltek a jelen árjegyzék kialakításáról és hatályáról (pl. minden évben vagy több éven át…),
a sírok méretéről (a rendelkezésben külső vagy belső méretek legyenek-e meghatározva, a
maximális méretek meghatározása…), a sírkataszter felállításának szükségességéről, valamint
a halottasház átviteléről a községre, amit a helyi polgároknak megfelelő módon kell
megmagyarázni.
Ennek során Gjerkeš Stanislav kéri, hogy a temető és a temetkezési infrastruktúra
használatának egységes árjegyzékével kapcsolatos kételyeit rögzítsék jegyzőkönyvbe, valamit
felhívja a figyelmet a következményekre, amelyek az egységes árjegyzék miatt keletkezhetnek
a helyi közösségekben, illetve a polgárok körében. Hangsúlyozta, hogy a kiindulópontok a helyi
közösségek esetében eltérnek egymástól, és hogy a temetők kérdése egyes helyi közösségekben
rendezett, míg máshol nem. Felhívta a figyelmet továbbá arra is, hogy a sírhely árának emelése
esetében sem lehet majd rövid időn belül rendbe hozni az összes temetőt és ez
következményképp elégedetlenséget okoz a polgárok körében. Ezért javasolja, hogy az anyag
előterjesztője még egyszer fontolja meg a rendeleti javaslat 36. cikkelye tartalmának megfelelő
definiálását és a megnevezett cikkelyt másként fogalmazza meg, hogy ne okozzon kockázatot
a temető és a temetkezési infrastruktúra használatában a helyi közösségekben.
A hozzászólások keretében felvetett kérdésekre, észrevételekre és javaslatokra Doma Miran,
Kreslin Aleksandra és a község polgármestere válaszolt.
A hozzászólások után a levezető elnök szavazást javasolt.
A szavazás során az ülésen 17 községi tanácstag volt jelen.
17 községi tanácstag szavazott.
16 MELLETTE szavazattal és 1 ELLENE szavazattal a községi tanácstagok elfogadták az
alábbi határozatot:
91. sz. h a t á r o z a t :
1. A községi tanács az első fordulóban történő megvitatása során elfogadja Lendva község
temetői rendjéről szóló rendeli javaslatot a hozzászólások keretében elhangzott
észrevételekkel, javaslatokkal és kiegészítésekkel együtt.
2. Ennek során a községi tanács az anyag előterjesztőjének javasolja, hogy vizsgálja meg
az elhangzott észrevételeket, javaslatokat és jogosultság esetén vegye ezeket figyelembe
a második körben történő megvitatásra előterjesztett anyag készítése során.
3. A határozat az elfogadásának napjával lép hatályba.
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5. napirendi pont
Rendeleti javaslat a 24 órás ügyeletes kötelező községi temetkezési közszolgáltatás
teljesítésének módszeréről Lendva község területén – 1. megvitatás
Az anyagot a tanácstagok az ülés összehívásával egyidőben, azaz 2019.05.21-én megkapták.
A rendeleti javaslat értelmezése a mellékelt formanyomtatványon található és a dokumentáció
elválaszthatatlan részét képezi.
Bevezetőt a napirendi ponthoz Doma Miran adott.
Kiemelte a jelen kötelező közszolgáltatás kivitelezésére vonatkozó jogi alapokat, amelyet a
helyi önkormányzatnak (községnek) az általános dokumentumával (rendelettel) kell
meghatározni, a közszolgáltatás ellátásának módját, a szolgáltatások felhasználóit, a
közszolgáltatás biztosításának típusát és területét, a szolgáltatások típusát és terjedelmét, a
közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges feltételeket, a felhasználók jogait és kötelezettségeit, a
szükséges infrastruktúrát, az árak alakulását, valamint a jelen közszolgáltatási teljesítés
ellenőrzésének definiálását. Ennek során hangsúlyozta, hogy a rendeletben mint a jelen
közszolgáltatás kivitelezője az ÖKO-PARK Lendva Kft. közszolgáltató vállalat van
megnevezve.
A levezető elnök hozzászólásra hívta fel a tanácstagokat.
Az anyag megvitatásában részt vett Gerenčer Jožef.
A hozzászólások keretében felvetett kérdésekre, észrevételekre és javaslatokra Doma Miran
válaszolt.
A hozzászólások után a levezető elnök szavazásra hívta fel a tanácstagokat.
A szavazás során az ülésen 17 községi tanácstag volt jelen.
16 községi tanácstag szavazott. Gerenčer Jožef az Ügyrend 42. cikkelye 4. bekezdése
értelmében kizárta magát a szavazásból.
15 MELLETTE szavazattal a községi tanácstagok elfogadták az alábbi határozatot:
92. sz. h a t á r o z a t :
1. A községi tanács Lendva község területén a 24 órás ügyeletes kötelező községi
temetkezési közszolgáltatás teljesítésének módszeréről szóló rendeleti javaslat
megvitatásának első fordulójában azt elfogadta a vita keretében elhangzott
észrevételekkel, javaslatokkal és kiegészítésekkel együtt.
2. A községi tanács az anyag készítőjének javasolja, hogy vizsgálja meg az elhangzott
észrevételeket és megjegyzéseket, valamint azok jogosultsága esetén vegye figyelembe a
megvitatás második fordulójára vonatkozó anyag készítése során.
3. A határozat az elfogadásának napjával lép hatályba.
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A levezető elnök a 9. napirendi pont bevezetője előadójának jelenléte miatt javasolja a
napirendi pontok sorrendéknek felcserésélését, majd szavazást indítványoz a javasolt
módosításról.
A szavazás során az ülésen 17 községi tanácstag volt jelen.
17 községi tanácstag szavazott.
Egyhangúlag elfogadásra került
A 93. sz. h a t á r o z a t :
Felcserélésre kerül a napirendi pontok megvitatásának sorrendje úgy, hogy az 5. napirendi pont
után a 9. napirendi pont kerül megvitatásra, mégpedig a Mozgáskorlátozott-barát Község című
projekt elindításáról és a munkacsoport kinevezéséről szóló határozati javastat. Ezt követően a
napirendi pontok megvitatása az elfogadott sorrend szerint folytatódik.
9. napirendi pont
A Mozgáskorlátozott-barát Község című projekt elindításáról és a munkacsoport
kinevezéséről szóló határozati javaslat
A tanácstagok az anyagot az ülés összehívását követően, mégpedig 2019. 05. 23-án kapták
meg.
A határozati javaslat értelmezése a mellékelt formanyomtatványon található és a dokumentáció
elválaszthatatlan részét képezi.
Bevezetőt a napirendi ponthoz dr. Kasaš Mihael, a község alpolgármestere, további
indoklást pedig Gjerek Jožef adott.
Ismertette a projekt szándékát és célját, fázisait, valamint a projekt megvalósításához szükséges
beruházások teljesítését, a munkacsoport kinevezését, annak feladatait és szerkezetét, valamint
a projekt megvalósításának hozzávetőleges ütemtervét.
A levezető elnök hozzászólásra hívta fel a tanácstagokat.
Mivel hozzászólás nem volt, a levezető elnök szavazásra szólította fel a tanácstagokat.
A szavazás során az ülésen 17 községi tanácstag volt jelen.
17 községi tanácstag szavazott.
Egyhangúlag elfogadásra került

10

A 94. sz. h a t á r o z a t :
1. A községi tanács egyetért a lendvai Munka Rokkantak Községközi Egyesületének
javaslatával, hogy Lendva Község csatlakozzon a Mozgáskorlátozott-barát Község
projekthez, amelyet a Szlovén Mozgáskorlátozottak Szövetsége hozott létre.
2. A községi tanács tudatában van annak, hogy a község a jelen projekthez többlet
felelősségvállalással csatlakozik, mivel Lendva Község a helyi önkormányzatok
eredményes és hatékony példája kíván lenni, amely előnyben részesíti a
mozgáskorlátozottak hasznát és az életbe való közvetlen és aktív bekapcsolódását. Ezzel
a községi tanács magára vállalja a projekt megvalósításának teljes felelősségét.
3. A képzéssel, az információ terjesztéssel és az önkéntességgel a község ösztönözni
kívánja a mozgáskorlátozottak és családjaik problémáira való figyelmet, valamint
ösztönözni a globális szolidaritást.
4. A községi tanács javasolja, hogy a mozgáskorlátozott-barát község megvalósításába minél
több polgárt, mozgáskorlátozottat, kormányszervezet és civil szervezet szakembereit és
közgazdászt vonjuk be.
5. A községi tanács a projekt megvalósítása és a Mozgáskorlátozott-barát Község c. oklevél
megszerzése céljából Lendva Község területére speciális munkacsoportot nevez ki,
amelynek feladata:
- felméréskészítés a mozgáskorlátozottak helyzetéről Lendva Községben, amelyet
Lendva Község községi tanácsa vitat meg,
- Lendva községben a mozgáskorlátozottak egyenértékűségére és esélyegyenlőségére
vonatkozó konkrét akcióterv 2020 – 2024 kidolgozása, egyértelműen meghatározott
célokkal és feladatokkal, határidőkkel és felelős vezetőkkel. Az akciótervet Lendva
Község községi tanács vitatja meg és fogadja el.
6. A munkacsoportot alkotják: vezető, a vezető helyettese, projektkoordinátor, valamint a
tagok. A jelen határozattal a munkacsoportba kinevezésre kerülnek:
a). a munkacsoport vezetője:
- dr. Kasaš Mihael, Lendva Község alpolgármestere,
b). helyettes vezető:
- Jožef Gjerek, a lendvai Munka Rokkantak Községközi Egyesületének elnöke,
c). projektkoordinátor:
- Litrop Györköš Tatjana, szakmunkatárs, Lendva Község, Igazgatás- és
Közösügyi Osztály
d). tagok:
‒ Magdič Marija, Paraplégiások Muravidéki és Prlekijai Egyesületének képviselője
‒ Branko Gornjec, Siketek és Nagyothallók Muravidéki Egyesületének képviselője
‒ Prosen Vojko, Vakok és Gyengénlátók Községközi Egyesületének képviselője,
Muraszombat
‒ Recek Ivan, Reumás betegek Egyesületének képviselője, Muraszombat
‒ Rešeta Janko, Agyi paralízis Muravidéki Egyesület– Sonček képviselője
‒ Gerenčer Jožef, ÖKO-PARK Kft. Lendva igazgatója
‒ Sekereš Bojan, okl. építészmérnök

11

‒ Torhač Renata, Lendva Község, Igazgatás- és Közösügyi Osztály vezetője
‒ Lobnikar Urška, szakmunkatárs, Lendva Község, Társadalmi Tevékenységek
Osztály
‒ mag. Hebar Tibor, Lendva Község Területi, Infrastrukturális és Gazdasági
Közszolgáltatási Osztály vezetője
‒ Berden Jožef, szakmunkatárs, Lendva Község Területi, Infrastrukturális és
Gazdasági Közszolgáltatási Osztály
‒ Soós Sebastjan, szakmunkatárs, Lendva Község Területi, Infrastrukturális és
Gazdasági Közszolgáltatási Osztály.
7. A határozat az elfogadásának napjával lép hatályba. A jelen határozat hatálybalépése
napjával megszűnik a 2018.11.7-én megtartott 23. községi tanácsülésen elfogadott 0240032/2018-5, 0350-0015/2018-30. számú határozat.
Ezt követően a levezető elnök 18.10 órakor tizenöt perces szünetet rendelt el.
Az ülése 18.30 órakor folytatódik.
Az ülésen 17 tanácstag van jelen.
6. napirendi pont
Lendva Község 2019. évi tárgyi vagyonának kezelési tervére vonatkozó módosítási és
kiegészítési javaslat – 1.módosítás
A tanácstagok az anyagot az ülés összehívása során 2019. 05. 21-én kapták meg.
A határozati javaslat értelmezése a mellékelt formanyomtatványon található és a dokumentáció
elválaszthatatlan részét képezi.
A napirendi ponthoz a bevezetőt Kreslin Aleksandrától hallhatták a tanácstagok. Átfogó
ismertetést adott a módosításokról és kiegészítésekről a terv szerkezete tekintetében mégpedig:
módosítások az ingatlan vagyon beszerzése feletti rendelkezés, módosítások a földterületekkel
való rendelkezés, módosítások az épületekkel és épületrészekkel való rendelkezés,
módosítások a telek és a rajta lévő épülettel való rendelkezés, módosítások az
ingóvagyonszerzés módosításával, valamint módosítások az ingóvagyonnal való rendelkezés
tekintetében.
További indoklást a község polgármestere adott.
A levezető elnök hozzászólásra hívta fel a tanácstagokat.
A vitában hozzászólásaikkal részt vettek: Močnek Otto és Süč Dejan, akik úgy gondolják,
hogy az anyaghoz a földterületek helyszínének könnyebb meghatározása miatt mellékelni
kellett volna a helyszínrajzot (a földterületek grafikai részét, illetve a térképet).
A levezető elnök ezt követően szavazásra szólította fel a tanácstagokat.
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A szavazás során az ülésen 17 községi tanácstag volt jelen.
15 községi tanácstag szavazott, 1 tanácstag TARTÓZKODOTT.
Elfogadásra került az alábbi határozat_
95. sz. h a t á r o z a t :
1. A községi tanács elfogadja Lendva Község 2019. évi tárgyi vagyonának kezelési tervére
vonatkozó módosítási és kiegészítési javaslatot – 1. módosítás, mégpedig úgy, hogy:
-

Sorszám

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Az 1. sz. formanyomtatvány (Az ingatlan vagyon beszerzésének terve) az alábbi sorszámokkal
egészül ki:
Üzemeltető

Az ingatlan
típusa

Helyi
önkormányzat

Lendva
Község
Lendva
Község
Lendva
Község
Lendva
Község
Lendva
Község
Lendva
Község
Lendva
Község
Lendva
Község
Lendva
Község
Lendva
Község
Lendva
Község
Lendva
Község
Lendva
Község
Lendva
Község
Lendva
Község
Lendva
Község
Lendva
Község
Lendva
Község

Építési telek

Előrelátható pénzeszközök (€)

Lendva Község

Az
ingatlan
hozzávető
leges
területe
(m2)
2.359

2.096,56 (általánosított piaci érték)

Mezőgazdasági
földterület
Mezőgazdasági
földterület
Mezőgazdasági
földterület
Mezőgazdasági
földterület
Mezőgazdasági
földterület
Mezőgazdasági
földterület
Mezőgazdasági
földterület
Mezőgazdasági
földterület
Mezőgazdasági
földterület
Mezőgazdasági
földterület
Mezőgazdasági
földterület
Építési telek

Lendva Község

6.985

6.897,69 (általánosított piaci érték)

Lendva Község

222

208,68 (becslés)

Lendva Község

133

125,02 (becslés)

Lendva Község

92

86,48 (becslés)

Lendva Község

2416

2.271,04 (becslés)

Lendva Község

837

786,78 (becslés)

Lendva Község

6383

6.000,02 (becslés)

Lendva Község

6165

5.795,10 (becslés)

Lendva Község

5142

4.833,48 (becslés)

Lendva Község

59

55,46 (becslés)

Lendva Község

2231

2.097,14 (becslés)

Lendva Község

256

240,64 (becslés)

Építési telek

Lendva Község

207

194,58 (becslés)

Építési/
erdőterület
Építési/
erdőterület
Mezőgazdasági
földterület
Mezőgazdasági
földterület

Lendva Község

3946

3.709,24 (becslés)

Lendva Község

756

710,64 (becslés)

Lendva Község

1.295

1.217,30 (becslés)

Lendva Község

389

365,66 (becslés)
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-

a 2a sz. formanyomtatványban (A területek feletti rendelkezés terve) törlésre kerül a 32. sorszám
és a 207. sorszám (a sorszámok a formanyomtatványban nem kerülnek átszámozásra):

Sorszám

Üzemeltető

Helyi
önkormányzat

32.

Lendva
Község
Lendva
Község

Lendva Község

207.

-

Lendva Község

Üzemelte
tő

Helyi
önkormán
yzat

398.

Lendva
Község
Lendva
Község

Lendva
Község
Lendva
Község

Lendva
Község
Lendva
Község
Lendva
Község
Lendva
Község
Lendva
Község

Lendva
Község
Lendva
Község
Lendva
Község
Lendva
Község
Lendva
Község

400.
401.
402.
403.
404.

-

14.

Lendva
Község

-

Az ingatlan becsült, általánosított vagy
orientációs értéke (€)

426/1

551 (4/10
delež OL)
5.297

285 (általánosított piaci érték)

783

1.674 (általánosított piaci érték)

Az ingatlan becsült, általánosított vagy
orientációs értéke (€)

Kataszteri
község
kódszáma
és neve
169 Petesháza
162 Kapca

Parcell
a-szám

Parcella
területe
(m2)

2300/1

153

1171

11.140

157 –
Hosszúfalu
166 Lendva
164 -

3144

276

376,74 (általánosított piaci érték)

4211/11

624

554,58 (általánosított piaci érték)

990

1.493

1.326,90 (általánosított piaci érték)

2090

6.913

4.095,95 (általánosított piaci érték)

2072,
2073 in
2071/2

1.983

911,47 (általánosított piaci érték)

130,82 (általánosított piaci érték)
4.400,30 (általánosított piaci érték)

Gyertyános

168 –
Völgyifalu
153 Radamos

Helyi
önkormányzat
Lendva Község

Cím

Az épületrész ID
jelzése

Vasút utca 2e,
Lendva

A 4384 sz. épület,
Az 1. sz. épület
egyes részei 1

Az
épületrész
területe
(m2)
5.600,40

Az ingatlan becsült,
általánosított vagy orientációs
értéke (€)
823.408,77

a 2c sz. formanyomtatvány (A területek és azokon lévő épületek feletti rendelkezés terve) az alábbi
két sorszámmal egészül ki:

Sorszám

Üzemeltető

6.

Lendva
Község
Lendva
Község

7.

Parcella
területe
(m2)

a 2b sz. formanyomtatvány (Az épületek és az épületrészek feletti rendelkezés terve) az alábbi
sorszámmal egészül ki:
Üzemeltető

Sorszám

Parcellaszám

a 2a sz. formanyomtatvány (A területek feletti rendelkezés terve) az alábbi sorszámokkal egészül
ki:

Sorszám

399.

Kataszteri
község
kódszáma
és neve
158 Bánuta
162 Kapca

Helyi
önkormányzat
Lendva Község
Lendva Község

Kataszteri
község
kódszáma és
neve
155 Göntérháza
158 - Bánuta
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Az ingatlan becsült,
általánosított vagy orientációs
értéke (€)

Parcellaszám

Parcella
területe
(m2)

824

1.213

19.251 (általánosított piaci érték)

426/1

551

11.501 (általánosított piaci érték)

8.

Lendva
Község
-

Lendva Község

Lendva
Község
-

Sorszám

2071/1

908,87

11.994 (általánosított piaci érték)

a 3 sz. formanyomtatvány (Az ingatlan vagyon beszerzésének terve) az alábbi sorszámmal egészül
ki:
Üzemeltető

Sorszám
6.

153 Radamos

Az ingatlan vagyon
típusa
Rendezvénysátor

Mennyiség

Tervezett pénzeszközök (€)

1

20.000

- a 4 sz. formanyomtatvány (Az ingóvagyon feletti rendelkezés terve) az alábbi sorszámokkal
egészül ki:
Üzemeltető

5.

Lendva Község

6.
7.
8.

Lendva Község
Lendva Község
Lendva Község

Az ingóvagyon típusa

Mennyiség

Billenős tehergépjármű
hosszabbított kabinnal
Gépkocsi
Gépkocsi
Berendezés a Lendvai KKI-ba

1

Becsült vagy orientációs
érték (€)
25.288,71

1
1

8.000,00
100,00
151.336,81

2. A határozat az elfogadásának napjával lép hatályba.
7. napirendi pont
Határozati javaslat a radamosi k.k.-ben fekvő terület ingyenes elsajátításáról
A tanácstagok az anyagot az ülés összehívása során 2019. 05. 21-én kapták kézhez.
A határozati javaslat értelmezése a mellékelt formanyomtatványon található és a dokumentáció
elválaszthatatlan részét képezi.
A tanácstagok a napirendi ponthoz Kreslin Aleksandrától hallhatták a bevezetőt, aki kiemelte
a terület ingyenes elsajátításának célját. Ez ugyanis a Muravidéki Magyar Önkormányzati
Nemzeti Közösség programjának megvalósítását szolgálja, mégpedig Radamosban itt épül meg
a Fejlesztési Központ.
A levezető elnök hozzászólásra hívta fel a tanácstagokat.
A vitában hozzászólásaikkal részt vettek: Horváth Ferenc (a MMÖNK tanácsa elnökének
szerepében is), Hojnik Kelenc Rahela, Novak Peter, Gjerkeš Stanislav, Gerenčer Jožef és
a község polgármestere.
A tanácstagok a vita keretében beszéltek a tevékenységekről, amelyet az új építésű központ
látna el, a jelen központ megépítésének szükségességéről készült elemzés eredményéről, a
szükséges személyzeti struktúra biztosításáról (figyelmeztetés hangzott el a központ
személyzeti hiányával kapcsolatban, valamint kérdés merült fel a jelen személyzet képzésére
irányuló ösztöndíjazási lehetőségekről), valamint és a projekt pénzügyi sémájáról.
A hozzászólások végén a levezető elnök szavazásra szólította fel a tanácstagokat.
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A szavazás során az ülésen 17 községi tanácstag volt jelen.
16 községi tanácstag szavazott, 1 tanácstag TARTÓZKODOTT a szavazástól.
Ezt követően elfogadásra került
a 96. sz. h a t á r o z a t :
1. A községi tanács megismerkedett a 2072, 2073, 2071/1 és a 2071/2 parcellaszámú
terület, valamennyi k.k. Radamos, a Muravidéki Magyar Önigazgatási Nemzeti
Közösség javára történő ingyenes elidegenítésének szándékával.
2. A határozat az elfogadásának napjával lép hatályba.
8. napirendi pont
Lendva község 2019. évi hulladékgyűjtési és elszállítása gazdasági közszolgáltatási
program teljesítésre vonatkozó módosítási javaslat
A tanácstagok az anyagot az ülés összehívása során 2019. 05. 21-én kapták kézhez.
A határozati javaslat értelmezése a mellékelt formanyomtatványon található és a dokumentáció
elválaszthatatlan részét képezi.
Bevezetőt Gerenčer Jožef adott a Lendvai ÖKO-PARK Kft. a gazdasági közszolgáltatási
vállalat igazgatója szerepében. Hangsúlyozta, hogy a vegyes hulladék és a biológiai hulladék
és szelektált csomagolóanyag hulladék elszállítási naptárának módosításáról van szó a klözség
bizonyos területein.
A naptár, illetve az egyes kommunális hulladéktípusnak a község bizonyos területéről történő
elszállításával kapcsolatosan javasolt módosítás indoka az, hogy a vállalat a hulladékgyűjtéshez
nagyobb kamiont szerzett be (melynek térfogata 18 m3), amellyel a szolgáltató a szolgáltatást
látja el, azonban ezek alkalmazása bizonyos területeken lehetetlennek bizonyultak (keskeny
utak, nincs hely a jármű megfordítására). Ezért a kivitelező közszolgáltató vállalat a bizonyos
típusú kommunális hulladék gyűjtését ezen a területen kisebb járművel látja el.
A levezető elnök a községi tanácstagokat hozzászólásra hívta fel
Hozzászólásra nem jelentkezett senki.
A levezető elnök ezt követően szavazásra hívta fel a tanácstagokat.
A szavazás során az ülésen 17 községi tanácstag volt jelen.
16 községi tanácstag szavazott. Gerenčer Jožef az Ügyrend 42. cikkelye 4. bekezdése
értelmében a szavazásból kizárta magát.
Egyhangúlag elfogadásra kerül az alábbi
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a 97. sz. h a t á r o z a t :
1. A községi tanács elfogadja Lendva Község 2019. évi hulladékgyűjtési és elszállítása
gazdasági közszolgáltatási program teljesítésre vonatkozó módosítási javaslatot, amely a
program 2. sz. mellékletének módosítására vonatkozik, mégpedig a vegyes kommunális
hullaék és a bió-hulladékgyűjtés naptárának módosítására, valamint a csomagolóanyag
szelektált gyűjtésére Lendva község bizonyos területein, ahogy azt az EKO-PARK d.o.o.
Lendava - ÖKO-PARK Kft Lendva gazdasági közszolgáltató vállalat javasolta,
előterjesztett formában.
2. A határozat az elfogadásának napjával lép hatályba.
10. napirendi pont
Jelentés a Lendvai Rendőrállomás 2018. évi munkájáról
A Lendvai Rendőrállomás által készített anyagot a tanácstagok az ülés összehívását követően
2019-05.23-án kapták kézhez.
Az anyag a dokumentáció elválaszthatatlan részét képezi.
A jelentést Križanič Željko ismertette. Ennek során kiemelte a Lendvai Rendőrállomás
munkájának egyes jellegzetességeit, valamint az egyes munkaterületen végzett munkát,
mégpedig: alaptevékenység, a bűncselekmények felderítése és vizsgálata, a közrend, az
emberek és vagyonuk általános biztonságának biztosítása, a közúti közlekedésbiztonság
területén, az államhatár ellenőrzése és a külföldiekre vonatkozó előírások teljesítése, valamint
egyéb tevékenységek területén (rendőrségi munka a közösségben és a megelőzési tevékenység,
a rendőrségi meghatalmazások teljesítésének figyelemmel kísérése, továbbá a rendőrök
veszélyeztetettsége és a panaszok megoldása).
A levezető elnök a tanácstagokat hozzászólásra hívta fel
A vitában hozzászólásukkal részt vettek: Koncut Ivan és Gerenčer Jožef, akik mindenekelőtt
az általános biztonságra és a vagyonbiztonságra (lopások) hívták fel a figyelmet, valamint a
szükséges megelőzésre és az intézkedések kialakítására ezen a területen, hiszen a közelmúltban
történő betörések miatt a polgárok aggodalma és félelme jogos.
A levezető elnök ezt követően szavazásra hívta fel a tanácstagokat.
A szavazás során az ülésen 17 községi tanácstag volt jelen.
17 tanácstag szavazott.
Egyhangúlag elfogadásra került az alábbi:
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98. sz. h a t á r o z a t:
1. Lendva Község községi tanácsa megismerkedett a Lendvai Rendőrállomás 2018. évi
munkájáról szóló jelentéssel, előterjesztett formában.

2. A határozat az elfogadásának napjával lép hatályba.
10. napirendi pont
Polgármesteri tájékoztató
A polgármester az alábbiakról adott tájékoztatást:
˗

˗

˗
˗
˗

˗
˗
˗
˗

nonprofit lakás kivételes odaítélése egy fiatalkorú gyermekével élő polgárnak a
rossz állapotban lévő lakása sürgős felújítása miatt, 3 hónapra Lendván a Župančič
utca 6c szám alatti házban (35,87 m2), azonban a határozat kiadását követően a
polgár elállt a kérelmétől, hogy a lakásra nincs szüksége, de mivel a határozat
kiadásra került a községi tanácsot erről tájékoztatni kell,
források biztosítása a költségvetési tartalék biztosítására, amely költségvetési
alapként működik és amelyet kiadások finanszírozására használják fel a természeti
csapások következményeinek felszámolására, mint a földrengés, árvizek,
földcsuszamlások, hólavina, magas hó, erős szél, jégeső, jeges eső, fagyás, aszály,
tömeges fertőző emberi, állat- és növénybetegségek, egyéb katasztrófák, amelyeket
természeti erők és ökológiai katasztrófák okoznak – , a 83 ezer euró összegű forrás
a Pénzügyi, Költségvetési és Vagyongazdálkodási Osztály javaslata szerint az Ostrič
vízelvezető csatorna, a Szent István utcai – Fő utcai, Kranjec utcai záporpatakok
rendbehozására használnánk fel,
részvétel a MOL Lendván nyitott irodájának megnyitóján, ami fontos eredmény a
községünkben,
a Vinarium szórt szobás szálloda megnyitója, amely hozzájárul a turizmus nagyobb
fokú bővítéséhez községünkben,
tájékoztatás a Radamosban megrendezett ÖTE versenyről, a speciális olimpiai
játékokról és a Tanulási fesztiválról, amilért a kivitelezőknek gratulál a sikeresen
elvégzett feladathoz,
Lendva Község és Mursko Središče között aláírt megállapodás,
a rekordszámú látogatás a Vinarium kilátótoronyban (2019.05.1),
a HK tanácselnökeivel tartott megbeszélés, amelyen megvitatásra került a temetői
rendről szóló rendeleti javaslat, valamint
megbeszélés a LEK és az ELES képviselőivel.

A polgármester köszönetet mondott a szemétszedő akciók részvevőinek, amelyeket az egyes
helyi közösségekben szerveztek meg, majd a községi tanácstagot meghívta a Védelmi és
Mentési Központ megnyitójára, amelyre 2019.06.8., szombaton 17.00 órakor került sor.
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10. napirendi pont
A polgárok és intézmények beadványai
12.1. Az ÖKO PARK Kft. gazdasági közszolgáltató vállalat hitelfelvételhez szükséges
egyétértés beszerzése
A beadványt Gerenčer Jože, a lendvai ÖKO-PARK Kft. gazdasági közszolgáltató vállalat
igazgatója indokolta meg, melynek során kiemelte a körülményeket, amelyek a beadvány
benyújtása után az alapító felé alakultak ki.
A levezető elnök hozzászólásra hívta fel a tanácstagokat.
Hozzászólás nem volt, ezért a levezető elnök szavazást javasolt.
A szavazás során az ülésen 17 községi tanácstag volt jelen.
17 községi tanácstag szavazott.
Egyhangúlag elfogadásra került az alábbi:
99. sz. h a t á r o z a t:
1. Lendva Község községi tanácsa egyetértését adja a Lendvai ÖKO-PARK Kft.
közszolgáltató vállalat hitelfelvételéhez az alapeszközök beszerzéséhez a
hulladékgyűjtés és elszállítás közszolgáltatás ellátása, valamint a községi utak
folyamatos karbantartás céljából, max. 300 ezer EUR kölcsön összegben, 7 évi
megtérítési időszakkal, azzal a feltétellel, hogy a vállalat a kölcsön felvételéhez a 2018.
évi bevételek és kiadások különbözetéből saját szükséges forrásokat biztosít, valamint
hogy a vállalat a kölcsön részleteit a gazdasági közszolgáltatás végzés bevételeiből
törleszti, nem pedig a költségvetési forrásokból.
2. A határozat az elfogadásának napjával lép hatályba.
12.2. A Geoenergo d.o.o. társaság keretében végzett ásványi nyersanyagok
kitermelésének bemutatása
Az ásványi nyersanyagok kitermelésének koncessziós tevékenységét a Geoenergo társaság
keretében tartalmi egységek szerint Bizjak Borut, Valentinčič Miha, Prkič Matej, Božič
Dejan és Štefan Hozjan mutatták be. A bemutatás az alábbi témákat tartalmazta:
-

projektpartnerek,
a folyamatban lévő tevékenységek,
a projekt rövidtávú céljai,
a petesházi kőolaj-földgáz mező történelmét,
a térség geológiai adottságai és a Petesháza-Völgyifalu kőolaj-földgáz mező geológia
összetételét,
kutak fúrása (technológiai folyamat) és a kutak ismételt hidraulikus ösztönzése, valamint a
hidraulikus stimulációhoz alkalmazott folyadék jellemzői,
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-

összevetés a szomszédos országokkal, valamint a kitermelt mennyiségek, továbbá Lendva
Községnek a koncessziós díjból származó bevétele.

A bemutatást követően a levezető elnök kérte a községi tanácstagok hozzászólásait.
A vitában hozzászólásaikkal részt vettek: Gerenčer Jožef, Močnek Otto, Novak Peter, Süč
Dejan, Horváth Ferenc, Koncut Ivan, dr. Kasaš Mihael, Hojnik Kelenc Rahela, Gal
Romeo, Gjerkeš Stanislav, Kreslin Aleksandra és a község polgármestere.
A vita keretében hangsúlyozták a kockázatokat és a környezetvédelem iránti gondoskodást az
ásványi nyersanyagok kitermelése következtében térségünkben, környezeti hatásvizsgálat
kidolgozásának szükségessége, mivel a bemutatásra való tekintettel bizonyos környezetvédelmi
kételyek vetődnek fel, és aggodalom, hogy a szóban forgó kitermelés degradálja a térséget, a
koncessziós díj összege, amely nem jelentős bevétele a községi költségvetésnek és az
üzemeltető egyéb ezzel kapcsolatos kedvezményeket is felkínálhatott volna (pl. foglalkoztatás),
a község képviselőjének kinevezése, aki figyelemmel kísérné a kivitelező tevékenységét ezen
a területen (a Geonergo javaslata), a technológia, amellyel a kitermelést végzik,
az
Egészségügy Minisztérium és az ARSO gázkitermelési engedélye (milyenek voltak az alapok),
tartalékalap kialakítása, amelyben gyűlnének össze a pénzeszközök a környezetben történő
esetleges károk felszámolására, mivel nagy az itt élő lakosság aggodalma és hogy helyénvaló
lenne, hogy a kivitelező a község számára előterjesztené a kitermelési terület fejlesztési
szempontját, továbbá helyénvaló lenne a község képviselőjének kinevezése a munkacsoportba,
amely figyelemmel kíséri a koncessziós által végzett tevékenységeket.
11. napirendi pont
A községi tanácstagok kérdései és kezdeményezései
A községi tanácstagok részéről kérdések és kezdeményezések nem kerültek benyújtásra.
Az ülés 21.30 órakor ért véget.
Az ülésről hangfelvétel készült. A hangfelvételt Lendva Község községi tanácsa Ügyrendjével
összhangban tárolják.

A jegyzőkönyvet összeállította:
BRAČIČ-SZABÓ Jasna

Magyar Janez:
polgármester
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