A Magyar Nemzeti Tanács ügyrendjének (elfogadva 2014. december 2-án a H/2/2014.
iratszám alatt és módosítva 2015. április 20-án a H/11/2015. iratszám alatt) 62. szakasza
alapján készült a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiak: Tanács) 28. rendes ülésének

JEGYZŐKÖNYVI KIVONATA
A Magyar Nemzeti Tanács ügyrendjének 22. és 23. szakasza alapján a Tanács elnöke
2017. szeptember 1-jén hívta össze a Tanács 28. rendes ülését 2017. szeptember 7-ére
Zentára, a Városháza nagytermébe. A Tanács 28. rendes ülését 2017. szeptember 7-én,
csütörtökön, 10 órai kezdettel tartotta meg Zentán, a Városháza nagytermében (Fő tér 1.)
mgr. Hajnal Jenő elnöklete alatt. A jegyzőkönyvvezető Tómó Szalma Beáta volt.
Az ülésen a következő tanácstagok voltak jelen: dr. Antal Szilárd, Bognár Beáta,
Dudás Károly, Fodor László, mgr. Hajnal Jenő, Jerasz Anikó, Joó-Horti Lívia, Kecskés
Endre, Kovács Zsuzsanna, Krizsán Vilmos, Ladisity Melinda, Linka B. Gabriella, Mihók
Kucora Eszter, Nyilas Leonov Anita, Paskó Csaba, Penovác Náray Éva, Perpauer Attila,
Petkovics Márta, Szilágyi Miklós, Szlákó József, Talpai Sándor, Tari István, Vass Tibor
és Vidrács Krisztina.
Az ülésen a következő tanácstagok nem voltak jelen: dr. Beretka Katinka, Bővíz
László, Dolinszky Gábor, Horváth Ódry Márta, Madarász Gyula, Németh Ernő, Siflis
Zoltán, Urbán András, Várkonyi Zsolt, Virág Klára és dr. Zsoldos Ferenc.
A Tanács Hivatalának képviseletében jelen volt: Bábi Attila, Lulić Emil, Tómó
Szalma Beáta és Kolozsi Andrea.
Az ülés elején 22 tanácstag volt jelen, akikhez az ülés folyamán még 2 tanácstag
csatlakozott. A Tanács mindvégig határozatképes volt.
ELNÖK: Jó napot kívánok! Tisztelt Tanácstagok! Szeretettel köszöntöm
valamennyiüket, és mindazokat, akik figyelemmel kísérik mai munkánkat. A Magyar
Nemzeti Tanács 28. rendes ülését megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülés
vezetésében Nyilas Leonov Anita alelnök asszony, Lulić Emil jogi szakmunkatársam,
Bábi Attila, a tanács hivatalvezetője és Tómó Szalma Beáta jegyzőkönyvvezető lesz a
segítségemre.
A Tanács ülésére meghívtam: Snejder-Sára Ildikót, az Európa Kollégium megbízott
igazgatóját és ifjú Virág Gábort, a Forum Könyvkiadó Intézet igazgatóját, hogy intézményük néhány fontos, Tanács elé terjesztett dokumentumáról szóljanak.
Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács! Amikor köszönetemet szeretném kifejezni vendéglátóinknak, Zenta Község Önkormányzatának, hogy a Zentai Városháza pati-nás
dísztermében tarthatjuk meg mai ülésünket, akkor jelenlétünkkel az előttünk álló napok
két jelentős zentai eseménye előtt is tisztelegni szeretnénk: Zenta város napja, azaz a
világraszóló zentai csata 320. évfordulója, valamint a Lisieux-i Kis Szent Terézemléktemplom felszentelése ugyanis nem csupán a város és a Tisza mente, hanem a
délvidéki magyarság szempontjából is meghatározó események, amelyekben egyszerre
kerül kézzelfogható közelségbe múlt és jelen, örökség és hit. Ezeknek az egymást
összetartó sorsmeghatározó dolgoknak az erejében bízva nyi-tom meg mai ülésünket.
A Tanács hivatalos jelenléti nyilvántartása alapján megállapítom, hogy jelen van 22
tanácstag, így testületünk határozatképes. A mai ülésről távolmaradását igazolta Beretka
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Katinka, Bővíz László, Dolinszky Gábor, Madarász Gyula, Németh Ernő, Siflis Zoltán,
Urbán András, Várkonyi Zsolt és Virág Klára.
Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács, most pedig 28. rendes ülésünk napirendjének
megállapítása következik.
Napirendi javaslat:
1. A Magyar Nemzeti Tanács 27. ülése jegyzőkönyvének elfogadása
2. Az újvidéki székhelyű Európa Kollégium
2017. évi pénzügyi tervének módosítása
3. Az újvidéki székhelyű Európa Kollégium
munkahelyi besorolásának módosítása
4. A Zentai Magyar Kamaraszínház igazgatója
megválasztásának előzetes jóváhagyása
5. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a péterváradi
Jovan Dučić Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán
6. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki
Iskolaközpont igazgatóválasztási eljárása kapcsán
7. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a bácskossuthfalvi Idős Kovács Gyula Általános Iskola
igazgatóválasztási eljárása kapcsán
8. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a törökkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola
igazgatóválasztási eljárása kapcsán
9. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Jovan Popović
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán
10. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a verseci Jovan Sterija
Popović Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán
11. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a verbászi Svetozar Miletić
Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán
12. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Žarko Zrenjanin
Általános és Középiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán
13. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az óbecsei Petőfi Sándor
Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán
14. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
az antalfalvi Kolibri Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági
tagcseréjének eljárása kapcsán
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15. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
az Újvidéki Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi
ranglistájának véleményezése kapcsán
16. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a Zombori Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi
ranglistájának véleményezése kapcsán
17. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a Szabadkai Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi
ranglistájának véleményezése kapcsán
18. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a Verseci Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi
ranglistájának véleményezése kapcsán
19. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
az újvidéki Brankovo Kolo Középiskolai Diákotthon előzetes
kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán
20. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon előzetes
kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán
21. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium előzetes
kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán
22. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a gunarasi Dózsa György Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú
magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
23. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a bajsai Testvériség–egység Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú
magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
24. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a pacséri Moša Pijade Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú
magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
25. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a zichyfalvi Dositej Obradović Általános Iskola ürményházi
kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztályának megnyitása kapcsán
26. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az adai
Cseh Károly Általános Iskola kettes számú adai épülete 15 főnél kisebb
létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
27. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az adai
Cseh Károly Általános Iskola törökfalusi kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb
létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
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28. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a törökkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola két 15 főnél kisebb
létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
29. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a tiszaszentmiklósi
Dr. Tihomir Ostojić Általános Iskola két 15 főnél kisebb létszámú magyar
tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
30. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a Topolyai Mezőgazdasági Iskola 15 főnél kisebb létszámú
magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
31. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a szabadkai Svetozar Marković Gimnázium 15 főnél kisebb létszámú
magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
32. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a nagybecskereki Jovan Trajković Közgazdasági és Kereskedelmi Középiskola
15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
33. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a Zombori Közgazdasági Középiskola 15 főnél kisebb létszámú
magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
34. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
az újvidéki Bogdan Šuput Ipari Formatervezési Iskola 15 főnél kisebb létszámú
magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
35. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a Csókai Vegyészeti és Élelmiszeripari Középiskola 15 főnél kisebb létszámú
magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
36. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Középiskola 15 főnél kisebb létszámú
magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
37. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a zombori Veljko Petrović Gimnázium 15 főnél kisebb létszámú
magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
38. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a Szabadkai Vegyészeti-Technológiai Iskola 15 főnél kisebb létszámú
magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
39. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a csókai Jovan Popović Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú
magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
40. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a csókai
Jovan Popović Általános Iskola feketetói kihelyezett tagozatának 15 főnél
kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
•4•

41. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a szerbittabéi Miloš Crnjanski Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú
magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
42. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a bácsföldvári Svetozar Marković Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú
magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
43. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a zentagunarasi Október 18. Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú
magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
44. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú
magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
45. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a szabadkai Đuro Salaj Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú
magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
46. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a bácsgyulafalvi Kis Ferenc Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú
magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
47. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a hajdújárási Petőfi Sándor Általános Iskola két 15 főnél kisebb létszámú
magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
48. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a szabadkai Žarko Zrenjanin Általános és Középiskola 15 főnél kisebb
létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
49. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a topolyai Sinkovics József Műszaki Középiskola 15 főnél kisebb létszámú
magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
50. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a zentai Stevan Sremac Általános Iskola három 15 főnél kisebb létszámú
magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
51. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
az erzsébetlaki Testvériség–egység Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú
magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
52. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az óbecsei
Petőfi Sándor Általános Iskola dreai kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb
létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
53. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az oromhegyesi
Arany János Általános Iskola oromi kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb
létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
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54. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az oromhegyesi
Arany János Általános Iskola tóthfalusi kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb
létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
55. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a palicsi Miroslav Antić Általános Iskola ludasi kihelyezett tagozata 15 főnél
kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
56. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai
Széchenyi István Általános Iskola kelebiai kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb
létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
57. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai
Széchenyi István Általános Iskola Szabács utcai kihelyezett tagozata 15 főnél
kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
58. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai
Széchenyi István Általános Iskola Edvard Kardelj utcai kihelyezett tagozata 15
főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
59. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Óbecsei Közgazdasági
és Kereskedelmi Iskola átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó
beiratkozási tervének véleményezése kapcsán
60. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
az Óbecsei Műszaki Iskola átképzésre és pótképzésre vonatkozó
beiratkozási tervének véleményezése kapcsán
61. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
az Anyanyelvápolás (Tankönyv az általános iskolák ötödik osztálya számára)
című tankönyv jóváhagyása kapcsán
62. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Thurzó Lajos MűvelődésiOktatási Központ igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán
63. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a magyarkanizsai József Attila Könyvtár alapszabálya 2016. évi
módosításának és kiegészítésének jóváhagyása kapcsán
64. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a magyarkanizsai József Attila Könyvtár alapszabálya 2017. évi
kiegészítésének jóváhagyása kapcsán
65. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a magyarkanizsai
József Attila Könyvtár igazgatója kinevezésének eljárása kapcsán
66. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Fehértemplomi
Történelmi Levéltár igazgatóválasztási eljárása kapcsán
67. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Városi Könyvtár
igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán
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68. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet
igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán
69. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Óbecsei Városi Múzeum
igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán
70. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Vajdasági Magyar
Művelődési Intézet ellenőrző bizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán
71. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
a Forum Könyvkiadó Intézet 2017. évi pénzügyi terve, kiadói terve
és munkaprogramja módosításának véleményezése kapcsán
72. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Mitrovica Város
2017. évi kulturális pályázatának véleményezése kapcsán
73. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Vajdaság Autonóm
Tartomány 2017. évi köztájékoztatási pályázatának véleményezése kapcsán
74. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
Újvidék Város Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába
kinevezendő tagok javaslata kapcsán
75. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
Titel Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába
kinevezendő tagok javaslata kapcsán
76. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
Törökkanizsa Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába
kinevezendő tagok javaslata kapcsán
77. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Újvidék városbeli
utcanév-véleményezés kapcsán
78. Egyéb
Az ügyrend értelmében a Tanács a napirendről vita nélkül szavaz. Kérdezem a
tisztelt testületet, hogy elfogadja-e a napirendet a kiküldött formában? Ki támogatja?
A Tanács 22 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő
ülésvezetési záradékot hozta meg:
A Tanács elfogadja a 28. rendes ülés napirendjét.
Megállapítom, hogy a Magyar Nemzeti Tanács a napirendet elfogadta. Most pedig
következzen az egyes napirendi pontok tárgyalása. Elsőként a Magyar Nemzeti Tanács
27. ülése jegyzőkönyvének elfogadása. A jegyzőkönyvvel kapcsolatban a vitát
megnyitom. Ki kér szót? Megállapítom, hogy senki sem kér szót a jegyzőkönyvvel
kapcsolatban, berekesztem a vitát, és szavazásra bocsátom. Ki támogatja a Magyar
Nemzeti Tanács 27. ülésének jegyzőkönyvét?

•7•

A Tanács 22 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta
a Magyar Nemzeti Tanács 27. ülésének jegyzőkönyvét.
ELNÖK: A Tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban a 2. és
a 3. napirendi pontok együttes megvitatását javaslom, tekintettel arra, hogy azok témája
az Európa Kollégium két dokumentumának a módosításával kapcsolatos. Javaslatomat
szavazásra bocsátom. Kérem a tanácstagokat, kézfelemeléssel szavazzanak. Ki támogatja
az ülésvezetés záradék elfogadását?
A Tanács 21 igen, 1 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a következő
ülésvezetési záradékot hozta meg:
A Tanács elfogadja a 2–3. napirendi pontok együttes megvitatását.
A napirendi pontok előterjesztője Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács
Végrehajtó Bizottság elnök asszonya, ugyanakkor tisztelettel fölkérem Snejder-Sára
Ildikót, az Európa Kollégium igazgató asszonyát is, hogy röviden ismertesse a két
dokumentumot. Nagyon örülnénk, hiszen a tanév kezdetén vagyunk, hogy mód és
lehetőség nyíljon arra is, hogy röviden szóljon a kollégiumba való iratkozásról, a mostani
jelentkezésekről, érdeklődésről és magáról az elkövetkező munkáról. Köszönöm szépen.
Jerasz Anikóé a szó.
JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Alelnök Asszony, Tanácstagok! A Tanács
társalapításában álló Európa Kollégium 2015-ben nyitotta meg kapuit, és már a második
évben igazolta, hogy egy fontos intézmény és, hogy szükség van rá, hiszen teljes
kapacitással, teljes feltöltöttséggel dolgozott. Ebben az évben kiemelhetem, hogy az
érdeklődés talán még nagyobb, mint amekkora volt az elmúlt két évben, hiszen lezárult
az első körös pályázati felhívásunk, amely az elsőéveseknek lett előirányozva, és már
látjuk az adatokat, hogy nagy az érdeklődés a kollégium iránt. De hogy ne szaporítsam
én tovább a szót, az igazgatónő részleteiben bemutatja majd Önöknek az előttünk álló
dokumentumokat. Köszönöm szépen.
SNEJDER-SÁRA ILDIKÓ: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr, Elnöklők, Magyar
Nemzeti Tanács! Bevezetőképpen szeretnék egy pár szót általánosságban szólni a
kollégiumi fejleményekről, az aktualitásokról, ugyanis működésünknek a harmadik évét
kezdtük meg. Előttünk van az új tanév, mögöttünk a nyári időszak. A nyár folyamán a
kollégium elvégezte a szükséges karbantartásokat az épületben, befejeződtek a
munkálatok, amely az új közösségi helyiségeknek a kialakítását illeti. Egy tanulószobával
bővültünk, mivel nagyon nagy igény mutatkozott erre, és ettől a tanévtől már ezt a
tanulószobát is birtokukba vehetik a kollégisták. A felsőbb éves kollégisták szeptember
1-jével zömében visszaköltöztek a kollégiumba. Ez a szeptemberi és októberi periódust
foglalja magában, vagyis a második pályázati kör eredményeinek hivatalos közzétételéig
maradhatnak bent ebben az összetételben, a folytatásban pedig természetesen a pályázati
eredményektől fog majd fügni. Most már az elsőéveseknek fenntartott helyek maradtak
üresen, de itt is, mint hallottuk elnök asszonytól, a pályázat sikeresen lezárult. Várjuk az
eredményeket. A felvételt nyert elsőéves kollégisták is a hónap végén beköltözhetnek a
kollégiumba. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy évről évre egyre többen
jelentkeznek a kollégiumi bentlakásra, ez azt jelenti, és bátorkodom kimondani, hogy
ebben a tanévben is teljes kapacitással fogunk működni. Ez mintegy 380 hallgatót jelent.
Annak is örülünk, hogy az idéntől már azokból az önkormányzatokból is jelentkeztek
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magyar fiatalok, ahol nem volt lehetőség anyanyelven tanulni, és örülünk, hogy hozzájuk
is eljutott a kollégium híre, és hogy őket is fel tudjuk karolni, nekik is lehetőséget tudunk
adni a bentlakásra, és magyar identitásuk erősítésében segitséget tudunk nekik nyújtani.
Szakkollégiumi tevékenységünket a tavaly ősszel meghozott és a Magyar Nemzeti
Tanács által is véleményezett szakkollégiumi programunkkal összhangban folytatjuk. Itt
tiszteletemet szeretném kimondani, hogy a Magyar Nemzeti Tanács utolsó ülésén
megszavazta és bekerült a kollégiumi elhelyezési pályázatról szóló határozatba, hogy az
említett programban és szakkollégiumi szabályzatban meghatározott feltételek mellett és
alapján a szakkollégiumi tevékenységben kötelező a részvétel. Ezeket a feltételeket
kollégistáink már ismerik, illetve az elmúlt időszakban volt lehetőségük ismerkedni, de
ettől a tanévtől sokkal szigorúbban fogjuk lekövetni, és folyamatosan tájékoztatni fogjuk
őket a teljesítményekről. Az Európa Kollégium működésének alapelve ugyanis, hogy
szakkollégiumi rendszert működtet és nekünk nagyon fontos, hogy egyenlő esélyekkel és
lehetőséggel vonjunk be minden egyes kollégistánkat ezekbe a programokba, mert
működésünknek így van értelme. A meghozott programokhoz tartjuk magunkat, a
változások szempontjából annyit szeretnék elmondani, hogy ettől a tanévtől nagyobb lesz
a műhelykínálat. Itt az egyetemi oktatók által vezetett illetve mentorált műhelyekre
gondolok, ez nem azt jelenti, hogy a diákoknak több műhelyben kell majd részt venniük,
hanem nagyobb lesz a kínálat, és itt figyelembe vettük az egyetemi tanárok javaslatát,
hogy próbáljuk meg minél jobban, akár tanszékenként felosztani ezeket a műhelyeket,
nem pedig csak karonként, hogy minél jobban szakmailag meg tudjuk közelíteni őket, és
azok a szakkollégiumi dolgozatok, amelyek ezeken a műhelyeken születnek, minél
inkább érintsék a diákok a választott tudományos területét. Ezenkívül jobban oda fogunk
figyelni a kortárssegítésre. Itt elsősorban a mester- és a felsőbb éves hallgatókra
számítunk a fiatalabb kollégisták felzárkózása céljából. Ezenkívül komolyabb szakmai
látogatásokat is tervezünk itthon és külföldön is, és itt szeretném kihangsúlyozni, hogy
ezeken a szakmai látogatáson mindenképpen előnyt fognak élvezni azok a kollégisták,
akik nem csak a szakkollégiumi teljesítésükben kiemelkedőek, hanem figyelembe fogjuk
venni az egyetemi átlagot is, tehát fontos számunkra, hogy az egyetemen is jól haladjanak
diákjaink. Kollégistáink továbbra is a 1860 dináros árért fognak bent lakni a
kollégiumban. Ez az ár magában foglalja a bentlakást, a szoba birtokát teljes
felszereltségében, saját fürdőszobával, a teakonyha használatát, saját hűtőszekrénnyel,
tároló szekrénnyel, az összes közösségi helyiséget, itt gondolok az újonnan kialakult
tanulószobára is, a már meglevő olvasóteremre, edzőteremre, műteremre, zeneszobára,
mosodára, díszteremre, sportpályára. Továbbá magában foglalja az ingyenes internet
hozzáférést, a szakkollégiumi programokban való részvételt, valamint az évi
kockázatbiztosítást is. Amit a diákoknak külön meg kell venniük, ezt már többször
hangoztattuk a médiákban is, ez a kollégiumi beléptető kártya, de ez a beléptető kártya
végig érvényes a kollégiumi éveik során. Terveink szerint még az idén kialakul a
számítógépes terem, a Magyar Nemzeti Tanács jóvoltából, illetve jelentősen gazdagítani
fogjuk a kollégium könyvállományát. Ez az utóbbi tétel a pénzügyi terv módosítását
képezi többek között. A kollégium 2017-es évi költségvetésének módosításában az évi
tervezett pénzeszközök 13,7 millió dinárral növekednek, ennek a 13,7 millió dinárnak a
lebontására kerül sor tulajdonképpen a módosításban. A növekedéshez elsősorban a
Magyar Nemzeti Tanács által megpályázott magyarországi támogatási forrás járult hozzá,
melyet a kollégium kizárólag a szakkollégiumi tevékenységére fordíthat. Ez összesen
11,5 millió dinárt jelent. De a zárszámadásban véglegesített adatokból kifolyólag is,
amely a pénzügyi terv kidolgozásánál még nem volt ismert adat, így a 2016-os évből
áthozott összeg módosítására, vagyis növelésére kerül sor. Ez 2,1 millió dinárt jelent.
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Ennek a plusz összegnek a lebontását a valós kiadások alakulásának függvényében tettük.
A már említett a Magyar Nemzeti Tanács által megpályázott támogatási összegnek
köszönve, tehát szakkollégiumi tevékenységünket tudjuk erősíteni, gazdagítani, így
további képzésekben, előadásokban, konferenciák szervezésében, további szakmai
látogatásokban tudunk gondolkodni. Ebből kifolyólag nőttek a személyi kiadások is,
amelyek a műhelyvezető oktatókat, előadókat, képzőket illetik, de a szolgáltatások
költségei is. Ez mellett a támogatási összeg jelentősen hozzájárul a kollégium
könyvállományának a gazdagításához, itt 3,5 millió dinárt láttunk elő, illetve tudományos
elektronikus folyóiratok beszerzését tervezzük, melyekhez kollégistáink ingyen tudnak
majd hozzáférni a számítógépes teremben. Ezek mellett további pénzeszközöket láttunk
elő az internetes hozzáférő gyorsaságának növelésére, mivel erre nagy igény mutatkozott,
valamint a diákokat szállító buszbérlés költségeire a különböző szakmai vagy kulturális
látogatások esetén. A munkahelyi besorolási szabályzata másik dokumentuma amely
Önök előtt van. Itt kisebb módosítások történtek. A szisztematizált helyek 34-ről 36-ra
növekednek, plusz egy informatikai technikus helyet láttunk elő és plusz egy gondnok
helyet. Az informatikai technikusra elsősorban azért van szükség, hogy meg tudjuk oldani
a délelőtti és a délutáni váltásokat is, hiszen nagyon nagy igény mutatkozott a
kollégistáink részéről is, hogy számítógépes támogatást nyújtsunk a számukra, mert azt
tapasztaltuk, hogy nagyon gyakran csak a beállításokat kell segíteni ahhoz, hogy
működjön az internetes csatlakozás, illetve azért is, hogy folyamatosan tudjuk kísérni a
rendszer hibátlan működését. Pontosítottuk az informatikusok munkaköri leírását, és a
felsorolt támogatások a kollégistákra és a beosztottakra is egyaránt vonatkozik. Ahogy
haladunk az idővel előre egyre több karbantartási igény is van az épületben, illetve a
közösségi helyiségeknek a folyamatos bővítésével a takarítók által tisztán tartott területek
is növekednek, így az udvar rendezése és karbantartása a gondnok feladata, viszont ezt a
munkahelyet szükség szerint fogjuk betölteni. A portások helyét a személy- és
vagyonvédelmi törvénnyel összhangban definiáltuk, illetve a nevelő tanári szolgálat
helyett nevelő tanári testületként fogalmaztunk, ami a nevelő tanároknak a munkájában
lényegi változást nem jelent. A pénzügyi terv módosítását és az új munkahelyi besorolási
szabályzatot a kollégium igazgatóbizottsága megvitatta és egyhangúlag elfogadta. Kérem
Önöket is, hogy támogassák meg ezt a két dokumentumot. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Megnyitom a vitát az újvidéki székhelyű Európa
Kollégium 2017. évi pénzügyi tervének és a munkahelyi besorolások módosításával
kapcsolatban. Tessék, ki kér szót? Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki
támogatja az újvidéki székhelyű Európa Kollégium 2017. évi pénzügyi tervének
módosítását?
A Tanács 23 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/178/2017):
1. Tanács támogatja az újvidéki székhelyű Európa Kollégium 2017. évi pénzügyi
tervének módosítását a Tanácsnak 2017. augusztus 24-ei keltezésű 946/K/17/III.
iratszámú levélben megküldött dokumentum szerint.
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Köszönteni szeretném Joó-Horti Líviát, aki időközben megérkezett, így most már
23-an vagyunk.
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Az újvidéki székhelyű Európa Kollégium munkahelyi besorolásának módosítását ki
támogatja?
A Tanács 23 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/179/2017):
1. Tanács jóváhagyja az újvidéki székhelyű Európa Kollégium szervezeti és
munkahelyi besorolását a Tanácsnak 2017. augusztus 24-ei keltezésű
946/K/17/III. iratszámú levélben megküldött dokumentum szerint.
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Köszönöm szépen. A 4. napirendi ponthoz érkeztünk. A Zentai Magyar
Kamaraszínház igazgatója megválasztásának előzetes jóváhagyásáról tárgyalunk. Jerasz
Anikót kérem meg, hogy röviden informáljon bennünket.
JERASZ ANIKÓ: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Tanácstagok! A Zentai
Magyar Kamaraszínház a Tanács társalapított intézménye. Az intézmény
igazgatóválasztásával kapcsolatos kérelem hivatalunkba augusztus 21-én érkezett meg.
A Zentai Magyar Kamaraszínház igazgatói pályázatára mindössze egy jelölt jelentkezett.
Ő az előző igazgató, aki az előző négyéves mandátumban is betöltötte ezt a tisztséget,
méghozzá Wischer Johann, okleveles színész. Terveiről, céljairól részletesen olvashattak
és áttanulmányozhatták, hiszen kiküldtük az ülés anyagában. A Kulturális Bizottság
természetesen véleményt formált a kérelemmel kapcsolatban, hiszen, mint ahogyan
említettem, társalapított intézményről van szó, és egyhangúlag támogatták Wischer
Johann kinevezését az intézmény élére. Kérem Önöket, támogassák a jelölt
megválasztását. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát ezzel kapcsolatban, tehát a
Végrehajtó Bizottság nem foglalt állást ezzel kapcsolatban. Tessék! Amennyiben nem
kíván senki hozzászólni berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom.
Ki támogatja a Zentai Magyar Kamaraszínház igazgatója megválasztásának előzetes
jóváhagyását?
A Tanács 23 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/180/2017):
1. Tanács jóváhagyja Wischer Johann zentai lakos, okleveles színész
kinevezését a Zentai Magyar Kamaraszínház igazgatói tisztségére.
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban előterjesztések
együttes megvitatását javaslom: ezúttal az 5.-től a 14. napirendi pontig tekintettel arra,
hogy azok témája egy-egy oktatási intézmény igazgatóválasztási, illetve iskolaszéki vagy
igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásával kapcsolatos. Javaslatom szavazásra
bocsátom!
A Tanács 22 igen, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett a következő
ülésvezetési záradékot hozta meg:
A Tanács elfogadja a 5–14. napirendi pontok együttes megvitatását.
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ELNÖK: Fölolvasnám a napirendi pontokat. A Végrehajtó Bizottság döntésének
jóváhagyása a péterváradi Jovan Dučić Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása
kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a magyarkanizsai Beszédes
József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont igazgatóválasztási eljárása kapcsán; a
Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a bácskossuthfalvi Idős Kovács Gyula
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének
jóváhagyása a törökkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola igazgatóválasztási
eljárása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Jovan
Popović Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság
döntésének jóváhagyása a verseci Jovan Sterija Popović Általános Iskola
igazgatóválasztási eljárása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a
verbászi Svetozar Miletić Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán; a
Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Žarko Zrenjanin Általános és
Középiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság
döntésének jóváhagyása az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola iskolaszéki
tagcseréjének eljárása kapcsán; és a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az
antalfalvi Kolibri Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása
kapcsán. Tisztelettel felkérem Jerasz Anikót, hogy terjessze elő a dokumentumokat.
JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok! Az 5. napirendi pontunk alatt a
Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Ružica Pavlović újvidéki lakos, informatika
szakos tanár megválasztását a péterváradi Jovan Dučić Általános Iskola igazgatójává.
A 6. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Sarnyai
Zoltán magyarkanizsai lakos, állatorvos megválasztását a magyarkanizsai Beszédes
József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont igazgatójává. Ez az intézmény a Tanács
társalapított intézménye, ezért az Oktatási Bizottság is megtárgyalta a kérelmet, és
egyhangúlag támogatta Sarnyai Zoltán kinevezését.
A 7. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága dr. Crnković Gábor
bácskossuthfalvi lakos, magyar nyelv és irodalom szakos tanár megválasztását támogatta
a bácskossuthfalvi Idős Kovács Gyula Általános Iskola igazgatójává. Ebben az
intézményben teljes egészében csak magyar nyelven folyik az oktatás, ezért az Oktatási
Bizottság is véleményt formált, és egyhangúlag támogatta az ő kinevezését.
A 8. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Svetlana
Tamaši Jevtić törökkanizsai lakos, osztálytanító megválasztását a törökkanizsai Jovan
Jovanović Zmaj Általános Iskola igazgatói tisztségére.
A 9. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Suzana Ilić
pirosi lakos, fizika és kémia szakos tanár megválasztását az újvidéki Jovan Popović
Általános Iskola igazgatójává. Ebben az intézményben csak anyanyelvápolás szintjén van
jelen a magyar nyelv.
A 10. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Ljiljana
Bešlin verseci lakos, okleveles pszichológus megválasztását a verseci Jovan Sterija
Popović Általános Iskola igazgatójává. Itt is, ebben az intézményben is csak
anyanyelvápolásként van jelen a magyar nyelv.
A 11. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság támogatta Drašković Andrea
iskolaszéki tag felmentését és támogatta Dragan Stojčić verbászi lakos, kézbesítő
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kinevezését a verbászi Svetozar Miletić Általános Iskola iskolaszékébe. Itt is csak
anyanyelvápolás szintjén van jelen a magyar nyelv.
A 12. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottság támogatta Sutus Ágota
iskolaszéki tag felmentését, és támogatta Korhec Csaba szabadkai lakos, pedagógus jelölt
kinevezését a szabadkai Žarko Zrenjanin Általános és Középiskola iskolaszékébe.
A 13. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottság támogatta Borsodi
István iskolaszéki tag felmentését, és javasolta Pétervári Renáta óbecsei lakos,
egyetemista jelölt kinevezését az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola iskolaszékébe.
Ebben az intézményben is többségében magyar nyelven folyik az oktatás, ezért az
Oktatási Bizottság is véleményt formált és támogatta az új iskolaszéki tag kinevezését.
A 14. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottság támogatta Danijel
Babka, Vesna Dudaš Pal és Đuro Barca iskolaszéki tagok felmentését, és támogatta Pató
Valentina általános ápoló, Aleksandra Jankoski óvónő és Jano Čeh nyugalmazott tanító
jelöltek kinevezését az antalfalvi Kolibri Iskoláskor Előtti Intézmény
igazgatóbizottságába.
Kérem Önökt, Tisztelt Tanácstagok erősítsék meg a Végrehajtó Bizottság által
meghozott záradékot és döntéseket. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen én is, és megnyitom a vitát az 5.-től a 14. napirendi
pontig. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom.
Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a péterváradi Jovan
Dučić Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán?
A Tanács 22 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/181/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 14-én meghozott
Záradékát az általános iskola igazgatója megválasztásának véleményezéséről
(iratszám: V/Z/485/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a magyarkanizsai Beszédes József
Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont igazgatóválasztási eljárása kapcsán hozott
döntést ki támogatja?
A Tanács 22 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/182/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 19-én meghozott
Záradékát a középiskola igazgatója megválasztásának véleményezéséről
(iratszám: V/Z/503/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a bácskossuthfalvi Idős Kovács
Gyula Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán? Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 22 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/183/2017):
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1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. augusztus 11-én meghozott
Záradékát az általános iskola igazgatója megválasztásának véleményezéséről
(iratszám: V/Z/534/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a törökkanizsai Jovan Jovanović
Zmaj Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán? Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 22 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/184/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. augusztus 25-én meghozott
Záradékát az általános iskola igazgatója megválasztásának véleményezéséről
(iratszám: V/Z/552/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Jovan Popović
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán? A javaslatot ki támogatja?
A Tanács 22 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/185/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. augusztus 25-én meghozott
Záradékát az általános iskola igazgatója megválasztásának véleményezéséről
(iratszám: V/Z/550/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a verseci Jovan Sterija Popović
Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán? Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 22 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/186/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. augusztus 30-án meghozott
Záradékát az általános iskola igazgatója megválasztásának véleményezéséről
(iratszám: V/Z/553/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a verbászi Svetozar Miletić
Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán? Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 22 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/187/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. augusztus 11-én
meghozott Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában
(iratszám: V/Z/537/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
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A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Žarko Zrenjanin
Általános és Középiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán?
A Tanács 22 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/188/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. augusztus 25-én
meghozott Záradékát az általános és középiskola iskola iskolaszéki tagcseréjének
eljárásában (iratszám: V/Z/551/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az óbecsei Petőfi Sándor Általános
Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán? Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 22 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/189/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. augusztus 30-án
meghozott Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének
eljárásában (iratszám: V/Z/554/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az antalfalvi Kolibri Iskoláskor
Előtti Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán?
A Tanács 22 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/190/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. augusztus 25-én
meghozott Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatóbizottsági
tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/549/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban előterjesztések
együttes megvitatását javaslom; ezúttal a 15.-től a 21. napirendi pontig tekintettel arra,
hogy azok témája középiskolai kollégiumok ranglistájának véleményezésével
kapcsolatos. Javaslatom szavazásra bocsátom!
A Tanács 22 igen, 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő ülésvezetési
záradékot hozta meg:
A Tanács elfogadja a 15–21. napirendi pontok együttes megvitatását.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Újvidéki Középiskolai
Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán; a Végrehajtó
Bizottság döntésének jóváhagyása a Zombori Középiskolai Diákotthon előzetes
kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének
jóváhagyása a Szabadkai Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának
véleményezése kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Verseci
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Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán; a
Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Brankovo Kolo Középiskolai
Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán; a Végrehajtó
Bizottság döntésének jóváhagyása a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai
Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán; és a Végrehajtó
Bizottság döntésének jóváhagyása a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és
Kollégium előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán. Jerasz Anikót
megkérem, hogy terjessze elő a dokumentumokat.
JERASZ ANIKÓ: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Tanácstagok! Mint ahogyan
elnök úr ismertette az előttünk álló hét napirendi pont mindegyike középiskolai
diákotthonoktól érkezett. Ezen diákotthonok olyan önkormányzatok területén
helyezkednek el, ahol hivatalos nyelvhasználatban van a magyar nyelv, így az előzetes
ranglistájukat mielőtt napvilágra hoznánk a végleges ranglistát véleményeznünk kell.
Nagyon rövid határidővel rendelkezünk, amikor ezek a kérelmek megérkeznek, hiszen
mindössze öt napunk van arra, hogy véleményezzük. Engedjék meg, hogy részletekben
is elmondjam, hogy mely diákotthonokról van szó.
A 15. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta az Újvidéki
Középiskolai Diákotthon előzetes ranglistáját.
A 16. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottsága támogatta a Zombori
Középiskolai Diákotthon előzetes ranglistáját.
A 17. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság támogatta a Szabadkai
Középiskolai Diákotthon előzetes ranglistáját.
A 18. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság támogatta a Verseci
Középiskolai Diákotthon ranglistáját.
A 19. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság támogatta az újvidéki Brankovo
Kolo Középiskolai Diákotthon előzetes ranglistáját.
A 20. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság támogatta nagykikindai Nikola
Vojvodić Középiskolai Diákotthon előzetes ranglistáját.
A 21. napirendi pontunk alatt a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és
Kollégium előzetes ranglistája szerepel, amelyet szintén támogatásban részesített a
Végrehajtó Bizottság.
Kérem Önöket fogadják el, és erősítsék meg a Végrehajtó Bizottság döntéseit.
Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom az említett napirendi pontokkal
kapcsolatban a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom.
Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását az Újvidéki
Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán?
A Tanács 22 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/191/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 19-én
meghozott Záradékát az előzetes ranglista véleményezéséről
(iratszám: V/Z/504/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
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A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zombori Középiskolai
Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán? Aki támogatja
kérem jelezze.
A Tanács 22 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/192/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 19-én
meghozott Záradékát az előzetes ranglista véleményezéséről
(iratszám: V/Z/506/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Középiskolai
Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán? Aki támogatja,
kérem, emelje fel a kezét.
A Tanács 22 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/193/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 19-én
meghozott Záradékát az előzetes ranglista véleményezéséről
(iratszám: V/Z/509/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Verseci Középiskolai Diákotthon
előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán? Ki támogatja?
A Tanács 22 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/194/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 19-én
meghozott Záradékát az előzetes ranglista véleményezéséről
(iratszám: V/Z/510/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Brankovo Kolo
Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán?
Kérem jelezzék ki támogatja?
A Tanács 22 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/195/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 21-én
meghozott Záradékát az előzetes ranglista véleményezéséről
(iratszám: V/Z/514/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
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A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagykikindai Nikola Vojvodić
Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán?
A Tanács 22 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/196/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 21-én
meghozott Záradékát az előzetes ranglista véleményezéséről
(iratszám: V/Z/515/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zentai Bolyai Tehetséggondozó
Gimnázium és Kollégium előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán?
A Tanács 22 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/197/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 21-én
meghozott Záradékát az előzetes ranglista véleményezéséről
(iratszám: V/Z/516/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban előterjesztések
együttes megtárgyalását javaslom, ezúttal a 22.-től az 58.-ig terjedő napirendi pontok
közös megtárgyalását tekintettel arra, hogy azok témája a 15 főnél kisebb létszámú
magyar tannyelvű osztályok megnyitásával kapcsolatos. Javaslatomat szavazásra
bocsátom!
A Tanács 22 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő
ülésvezetési záradékot hozta meg:
A Tanács elfogadja a 22–58. napirendi pontok együttes megvitatását.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a gunarasi Dózsa György
Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása
kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a bajsai Testvériség–egység
Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása
kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a pacséri Moša Pijade Általános
Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán; a
Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zichyfalvi Dositej Obradović Általános
Iskola ürményházi kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztályának megnyitása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az adai
Cseh Károly Általános Iskola 2-es számú adai épülete 15 főnél kisebb létszámú magyar
tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének
jóváhagyása az adai Cseh Károly Általános Iskola törökfalusi kihelyezett tagozata 15
főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán; a Végrehajtó
Bizottság döntésének jóváhagyása a törökkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános
Iskola két 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán;
a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a tiszaszentmiklósi Dr. Tihomir Ostojić
Általános Iskola két 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása
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kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a topolyai Mezőgazdasági
Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán; a
Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Svetozar Marković
Gimnázium 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán;
a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagybecskereki Jovan Trajković
Közgazdasági és Kereskedelmi Középiskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztályának megnyitása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a
zombori Közgazdasági Középiskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztályának megnyitása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az
újvidéki Bogdan Šuput Ipari Formatervezési Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar
tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének
jóváhagyása a csókai Vegyészeti és Élelmiszeripari Középiskola 15 főnél kisebb létszámú
magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének
jóváhagyása a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Középiskola 15 főnél kisebb
létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság
döntésének jóváhagyása a zombori Veljko Petrović Gimnázium 15 főnél kisebb létszámú
magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének
jóváhagyása a szabadkai Vegyészeti-Technológiai Iskola 15 főnél kisebb létszámú
magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének
jóváhagyása a csókai Jovan Popović Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar
tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének
jóváhagyása a csókai Jovan Popović Általános Iskola feketetói kihelyezett tagozatának
15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán; a
Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szerbittabéi Miloš Crnjanski Általános
Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán; a
Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a bácsföldvári Svetozar Marković
Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása
kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zentagunarasi Október 18.
Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása
kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az óbecsei Petőfi Sándor
Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása
kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Đuro Salaj
Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása
kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a bácsgyulafalvi Kis Ferenc
Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása
kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a hajdújárási Petőfi Sándor
Általános Iskola két 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása
kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Žarko Zrenjanin
Általános és Középiskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának
megnyitása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a topolyai
Sinkovics József Műszaki Középiskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztályának megnyitása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zentai
Stevan Sremac Általános Iskola három 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztályának megnyitása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az
erzsébetlaki Testvériség–egység Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar
tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének
jóváhagyása az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola dreai kihelyezett tagozata 15 főnél
kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán; a Végrehajtó
Bizottság döntésének jóváhagyása az oromhegyesi Arany János Általános Iskola oromi
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kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása
kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az oromhegyesi Arany János
Általános Iskola tóthfalusi kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar
tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének
jóváhagyása a palicsi Miroslav Antić Általános Iskola ludasi kihelyezett tagozata 15 főnél
kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán; a Végrehajtó
Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Széchenyi István Általános Iskola kelebiai
kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása
kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Széchenyi István
Általános Iskola Szabács utcai kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar
tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán; és a Végrehajtó Bizottság döntésének
jóváhagyása a szabadkai Széchenyi István Általános Iskola Edvard Kardelj utcai
kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása
kapcsán.
Tisztelettel fölkérem Jerasz Anikó elnök asszonyt, hogy röviden ezeknek a
határozatoknak a lényegét ismertesse.
JERASZ ANIKÓ: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Tanácstagok! Az előttünk álló
37 napirendi pont, mint ahogyan elnök úr is ismertette, kislétszámú tagozatok kapcsán
érkezett a Hivatalunkba július 11-e és augusztus 21-e között. Minden kérelem
megérkezett az új tanév megkezdése előtt, zömében a Tartományi Oktatási, Jogalkotási,
Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárságtól kaptuk ezen
kérelmeket, kivéve egyet, ez pedig a szabadkai Vegyészeti-Technológiai Iskola, amelyet
magától az intézménytől kaptunk. Összességében 27 általános iskola és 10 középiskola
esetében támogatta a Végrehajtó Bizottság a kislétszámú tagozatok megnyitását.
Vegyesen fogom ismertetni ezeket a döntéseket, hiszen a napirendi pontok is így
vegyesen következnek, tehát általános iskola, középiskola utána ismét általános iskola
lesz.
A 22. napirendi pontunk alatt a gunarasi Dózsa György Általános Iskola kérelme
szerepel, ahol 13 gyermekkel indult meg az új tanév.
A 23. napirendi pontunk alatt a bajsai Testvériség–egység Általános Iskola kérelme
szerepel, ahol 10 gyermek ült be az első osztályok padjaiba.
A 24. napirendi pontunk alatt a pacséri Moša Pijade Általános Iskola kérelme
szerepel, ahol 13 gyermekkel indult el az első osztály.
A 25. napirendi pontunk alatt a zichyfalvi Dositej Obradović Általános Iskola
ürményházi kihelyezett tagozatára vonatkozik a kérelem, ahol egy elsős íratkozott az
intézménybe, ő a harmadikosokkal fog együtt tanulni, és egy kombinált tagozatban fog
valójában tanulni.
A 26. napirendi pontunk alatt az adai Cseh Károly Általános Iskola 2-es számú adai
épületébe kihelyezett épületére vonatkozik a kérelem, ahol 10 elsős gyermekkel indult
meg az elsősök osztálya.
A 27. napirendi pontunk alatt az adai Cseh Károly Általános Iskola kérelme szerepel
szintén, ebben az esetben a törökfalusi kihelyezett épületre vonatkozik a kérelem, ahol 5
elsős kezdte meg tanulmányait.
A 28. napirendi pontunk alatt a törökkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola
kérelme szerepel, amely magára a központi épületre törökkanizsai tagozatra vonatkozik,
itt 11 elsős ült be az első osztályba, még az oroszlámosi kihelyezett tagozaton 4 elsős
kezdte meg tanulmányait, akik együtt fognak tanulni közösen egy kombinált tagozaton a
harmadikosokkal.
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A 29. napirendi pontunk alatt a tiszaszentmiklósi Dr. Tihomir Ostojić Általános
Iskola kérelme szerepel, ebben az esetben is két kihelyezett tagozattal, illetve a központi
és a kihelyezett tagozatra vonatkozik a kérelem, a tiszaszentmiklós tagozatra, ahol 8 elsős
gyermek kezdi meg tanulmányait, ők is a harmadikosokkal egy kombinált tagozaton
fognak tanulni, még a hódegyházi kihelyezett tagozaton 3 gyermek kezdi meg
tanulmányait magyar nyelven elsősként, ők is a harmadikosokkal fognak egy kombinált
tagozaton tanulni.
A 30. napirendi pontunknál áttérnék a középiskolai kislétszámú tagozatok
kérelmeire. Itt engedjék meg Tisztelt Tanácstagok, hogy elmondjam zárójelben
kitérőként, hogy ezek a kérelmek, amelyek most kerülnek jóváhagyásra már nem teljes
egészében a valós tényeket tükrözik, hiszen mint ahogyan említettem, az utolsó kérelmük
augusztus 21-én érkezett az intézményektől, úgy általános mint középiskoláktól, de azóta
volt egy pótérettségi az általános iskolákban, amely augusztus 21-én, 22-én és 23-án
került megszervezésre, és ennek tükrében néhány középiskolában növekedett az elsősök
száma. Amelyről tudomásunk van azt el fogom Önöknek mondani, hogy hol van
növekedés.
A 30. napirendi pontunk alatt a topolyai Mezőgazdasági Iskola kérelme szerepel,
ahol 12 tanulóval indult meg az élelmiszeripari technikus szakirányzat, az négyéves
szakirányzat.
A 31. napirendi pontunk alatt a szabadkai Svetozar Marković Gimnázium kérelme
szerepel, ahol 13 tanulóval indult meg a társadalmi-nyelvi szakirányzat.
A 32. napirendi pontunk alatt a nagybecskereki Jovan Trajković Közgazdasági és
Kereskedelmi Középiskola kérelme szerepel, ahol 5 tanulóval indult meg a kereskedő
szakirányzat, ez egy hároméves szakirányzat.
A 33. napirendi pontunk alatt a Zombori Közgazdasági Középiskola kérelme
szerepel, ahol 7 tanulóval indult meg a szakács szakirányzat. Itt egy diák IOP2-es
fejlesztési tervvel fog tanulni, ez is egy hároméves szakirányzat.
A 34. napirendi pontunk alatt az újvidéki Bogdan Šuput Ipari Formatervezési Iskola
kérelme szerepel. A kérelemben 5 tanulóra kérték a jóváhagyást, de most már tudjuk,
hogy 7-en vannak, hiszen két tanulóval bővült ez a tagozat, tehát grafikai tervező
technikus szakirányzat, amely négyéves szakirányzat.
A 35. napirendi pontunk alatt a Csókai Vegyészeti és Élelmiszeripari Középiskola
kérelme szerepel, ahol 8 tanulóval hentes, illetve 8 tanulóval pék szakirányzat, ez egy
hároméves szakirányzat, kombinált szakirányzat indult meg.
A 36. napirendi pontunk alatt a Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Középiskola
kérelme szerepel, ahol 13 tanulóra kérte az intézmény a jóváhagyásunkat, a kereskedelmi
és szolgáltatási ügynök vonatkozásában, ez egy négyéves szakirányzat, de tudjuk, hogy
ebben az intézményben is most már az elsősök többen vannak.
A 37. napirendi pontunk alatt a zombori Veljko Petrović Gimnázium kérelme
szerepel. Itt az általános szakirányzatról szól a kérelem, 10 tanulóval kezdték meg az
elsősök a tanulmányaikat.
A 38. napirendi pontunk alatt a szabadkai Vegyészeti-Technológiai Iskola kérelme
szerepel, ahol 7 tanulóra szólt a kérelem, de most már tudjuk biztosan, hogy 8-an vannak,
a gyógyszeripari technikus szakirányzat, amely egy négyéves szakirányzat. A
A 39. napirendi pontunk alatt a csókai Jovan Popović Általános Iskola kérelme
szerepel, 12 gyermekkel indult meg az első osztály a központi épületben.
A 40. napirendi pontunk alatt a csókai Jovan Popović Általános Iskola feketetói
kihelyezett tagozatára vonatkozik a kérelem, ahol egy gyermek kezdte meg magyar
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nyelven az első osztályt, illetve ő a kombinált tagozaton, összevont tagozaton fog tanulni
az elsősökkel, másodikosokkal, harmadikosokkal és negyedikesekkel.
A 41. napirendi pontunk alatt a szerbittabéi Miloš Crnjanski Általános Iskola
kérelme szerepel, ahol 10 tanulóval indult meg az első osztály.
A 42. napirendi pontunk alatt a bácsföldvári Svetozar Marković Általános Iskola
kérelme szerepel, ahol 14 gyermek kezdte meg magyar nyelven tanulmányait.
A 43. napirendi pontunk alatt a zentagunarasi Október 18. Általános Iskola kérelme
szerepel, ahol 7 tanulóval indult el az első osztály.
A 44. napirendi pontunk alatt az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola kérelme
szerepel, ahol 13 elsős kezdte meg tanulmányait.
A 45. napirendi pontunk alatt a szabadkai Đuro Salaj Általános Iskola kérelme
szerepel, itt 5 elsős kezdte meg tanulmányait, közülük egy tanuló IOP2-es program szerint
fog dolgozni.
A 46. napirendi pontunk alatt a bácsgyulafalvi Kiss Ferenc Általános Iskola kérelme
szerepel, ahol 7 elsős tanuló kezdte meg tanulmányait.
A 47. napirendi pontunk alatt a hajdújárási Petőfi Sándor Általános Iskola hajdújárási
tagozata, illetve királyhalmi kihelyezett tagozatára vonatkozik a kérelem. A hajdújárási
tagozatra 8 elsős gyermeket írattak be, míg a királyhalmi kihelyezett tagozatra 13 elsőst.
A 48. napirendi pontunk alatt a szabadkai Žarko Zrenjanin Általános és Középiskola
kérelme szerepel, ez egy speciális igényű gyermekek foglalkozását végző iskola, 3 elsős
gyermeket írattak ebbe az intézménybe.
A 49. napirendi pontunk alatt a topolyai Sinkovics József Műszaki Középiskola
kérelme szerepel, ahol 4 tanuló kezdte meg tanulmányait a falfelület-díszítő
szakirányzaton, illetve 8 tanuló a műkő- és kályhakészítő szakirányzaton. Ez egy
hároméves kombinált tagozat. Még a kérelem egy négyéves szakirányzatra is szól, hiszen
11 tanuló íratkozott a gépjármű technikus szakirányzatra. Ebben az intézményben egy
tanuló IOP2-es program szerint fog tanulni.
Az 50. napirendi pontunk alatt a zentai Stevan Sremac Általános Iskola felsőhegyi,
kevi és bogarasi kihelyezett épületeire vonatkozik a kérelem. A felsőhegyi Csokonai
Vitéz Mihály kihelyezett tagozatára 12 elsős gyermek íratkozott, és kezdte meg magyar
nyelven az általános iskolai tanulmányait. A kevi kihelyezett tagozaton 3 elsős gyermek
kezdi meg tanulmányait közösen a kombinált tagozaton a harmadikosokkal. A bogarasi
kihelyezett tagozaton szintén 3 elsős gyermek kezdi meg tanulmányait az általános
iskolában együtt kombinált tagozaton a harmadikosokkal.
Az 51. napirendi pontunk alatt az erzsébetlaki Testvériség–egység Általános Iskola
kérelme szerepel, ahol 3 gyermek kezdi meg tanulmányait méghozzá közösen egy
kombinált tagozaton, az első és a második osztály fog tanulni.
Az 52. napirendi pontunk alatt az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola dreai
kihelyezett tagozatára vonatkozik a kérelem, itt 2 elsős kezdte meg tanulmányait. Ők a
harmadikosokkal fognak egy kombinált tagozaton dolgozni.
Az 53. napirendi pontunk alatt az oromhegyesi Arany János Általános Iskola oromi
kihelyezett tagozatára vonatkozik a kérelem. Itt 10 elsős gyermek kezdte meg általános
iskolai tanulmányait.
Az 54. napirendi pontunk alatt az oromhegyesi Arany János Általános Iskola
tóthfalusi kihelyezett tagozata szerepel, ebben az intézményben, illetve ebben a
tagozatban 4 elsős gyermeket írattak be, és ők a másodikosokkal fognak kombinált
tagozaton dolgozni.
Az 55. napirendi pontunk alatt a palicsi Miroslav Antić Általános Iskola ludasi
kihelyezett tagozatára vonatkozik a kérelem, ahol 3 gyermeket írattak be.
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Az 56. napirendi pontunk alatt a szabadkai Széchenyi István Általános Iskola
kelebiai kihelyezett tagozatának kérelme szerepel, ahol 10 elsős gyermek kezdte meg az
első osztályban a tanulmányait.
Az 57. napirendi pontunk alatt a szabadkai Széchenyi István Általános Iskola
Szabács utcai kihelyezett tagozatára vonatkozó kérelem szerepel, ahol 8 elsős kezdte meg
az első osztályban tanulmányait.
Az 58. napirendi pontunk alatt a szabadkai Széchenyi István Általános Iskola Edvard
Kardelj utcai kihelyezett tagozatának kérelme szerepel, ahol 13 elsős ült be az elsősök
padjaiba.
Tisztelt Tanácstagok, minden esetben a Végrehajtó Bizottság pozitív
véleményezésben részesítette ezen intézmények kérelmeit. Kérem Önöket, erősítsék meg
a döntésünket. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Megnyitom a vitát ezzel kapcsolatban, és
megállapítom, hogy Fodor László tanácstag társunk is megérkezett, így 24-en vagyunk
most már. Tari István kért szót.
TARI ISTVÁN: Tisztelt Tanács, Elnök Úr! Végignézve ezeken a napirendi
pontokon, pontosan látjuk azt, hogy a számok nyelvén, hogy a délvidéki magyarság
létezése, hogy a létezésünk, a jövőnk az mit is mutat. Zentán vagyunk, és annak idején a
méltatlanul elfeledett Varga Zoltán író mondta azt, hogy a délvidéki magyarság a lábával
szavaz. Immár egy emberöltő óta a lábával szavaz és természetesen én is rá fogok
szavazni ezekre a napirendi pontokra, viszont szeretem átnézni az intézményeink
levelezését, az intézményeink fejlécét, az iskoláink elnevezését. Döbbenetes, hogy még
mindig milyen nevű iskoláink vannak, és hogy ezt csak úgy elengedjük, természetesnek
tartjuk. Ez is az elöregedett embereknek a magatartása. Jaj, csak semmi változás ne
történjen. Van néhány nagyon szép nevű iskoláink. Most Arany János emlékév van, és
éppen a kezemben van a tartományi titkárnak a levele, aki kétszer is, tehát a 53. napirendi
pontnál és az 54. napirendi pontnál is helytelenül írja le Arany János nevét. Azt gondolom,
hogy még akkor sem írhatja le helytelenül, ha tart az Arany János Emlékév, mert ebben
az évben Arany János születésének a 200. évfordulóját ünnepli a magyarság. Tehát ez is
a tükrünk, úgyhogy azt gondolom, hogy ez méltatlan, hogy a tartományi titkár nem tudja
leírni legnagyobb költőnknek a nevét. Ennyit szerettem volna csak mondani. Köszönöm
szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék. Kíván-e valaki hozzászólni? Joó-Horti Lívia,
tessék.
JOÓ-HORTI LÍVIA: Tisztelt Elnökség, Magyar Nemzeti Tanács! Szeptember 1-je
az egészen biztosan ünnep minden olyan kisgyereknek, nagy gyereknek, aki elindul az
iskolába, legalábbis aki először belép egy-egy intézmény kapuján, illetve a családoknak
is, akik elindítják a gyerekeiket és valamifajta jövőképet próbálnak festeni, képviselni
abban az értelemben, hogy mi vár a gyerekeikre. Ugyanakkor, mi itt vagyunk szeptember
7-én nyilván nem az örömködés, vagy a feltétlen búslakodás a dolgunk, hanem
valamifajta koncepciónak a felvázolása. Én nagyon sajnálatosan hallgattam ezt a napirend
felsorolást, egyrészt elnök úr felolvasta az iskolákat, aztán elnök asszony ugyanúgy
felsorolta, csak még hozzátette a meglehetősen tragikus számokat. Ezzel együtt is azt
gondolom, hogy nem ez a dolgunk minekünk, a Magyar Nemzeti Tanácsnak, különösen
hogy most már évek óta csak azt nézzük, hogy fogy a szám, és mindenféle számok
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bődületes szorításában nem lépünk túl azon, hogy valamit ezzel a helyzettel kezdeni kéne,
hogy bár hosszú távra már nem tudunk stratégiát kialakítani, de rövid távra, rövidebb
távokra azért mégiscsak valahogy vissza kéne fordítani az ezer sebből vérző oktatási
rendszerünkben legalább azt, hogy a gyerek kerüljön az oktatás központjába. Azzal, hogy
lehetetlen tagozatokat hozunk létre, azzal, hogy ebben a szorításban gyakorlatilag csak a
számok, illetve valamifajta korábban talán működése, a korább alatt nem a 20-30 évvel,
hanem az előző nemzeti tanács működésében még működhetettő modellekhez, próbálunk
ragaszkodni, azt gondolom, hogy elveszítette jelentőségét. Szeretném elmondani azt, amit
mindnyájan tudunk, hogy a szocializációnknak a faktora, az, hogy milyen lesz, milyen
alkalmazkodóképes, mennyire beilleszkedőképes, mennyire sikeres lesz a gyerekünk az
három támpilléren múlik. Az egyik a család, azt nyilván nem vitatja el senki, a másik a
környezet, ami gyerek szempontból, gyerekkorban egyértelműen nagymértékben az
iskola befolyásolja, a harmadik a kortárs csoport. Kérem szépen, kortársak nélkül nem
lehet egészséges, normális felnőtté válni. A 21. században tetszik, nem tetszik, az érzelmi
intelligencia egyik legfontosabb tényezője annak, hogy beváljunk, alkalmazkodunk,
tudunk-e beilleszkedni egy-egy közösségbe, egy-egy munkahelyre és így tovább. Ilyen
kicsi tagozatokban a gyerekek érzelmi intelligenciája, a gyerekeknek a fejleszthetősége
képtelenség. Azok a tanítók, azok a tanárok, akik ilyen kis tagozatokon dolgoznak tudják
a legjobban, hogy ez egy teljesen elképesztő helyzet. Ott ahol a tagozatok egyharmadát
vagy felét egyéni fejlesztési tervvel gyerekek teszik ki, akkor kérdezem én, hogy milyen
közösségi élet lehet ott. Az az osztálytanító vagy az a tanár tudja, aki ilyen tagozatokon
dolgozik, hogy ez milyen lehetetlen. Ez büntetés. Kérem szépen, azt gondolom, egy picit
fontos lenne, pont annak tükrében, hogy ilyen nagymértékű az elvándorlás, hogy ennyire
ellenünk mennek a számok, az oktatásügyünk ellen mennek a számok. Ráadásul nem csak
diákszám vonatkozásban, hanem tanár elhagyás vonatkozásban is. Én az idén először
szembesültem azzal, hogy milyen rengeteg valamikori kollégám, barátom hagyta el a
tanügyet. Költözött el. Magyarországon megjelentek a hírek, hogy több ezer tanár
hiányzik az oktatásban. Átmennek a kollégák. Itthagynak bennünket. Nincs perspektíva.
Ezen a számok mentén gyakorlatilag már nem látják a jövőjüket a tanügyben, hiszen
valóságos tény, hogy csökkennek a tagozatszámok, csökkennek a diákszámok. Nyilván
mindennek a rákfenéje ez. De akkor váltsunk egyet. Nézzük meg, hogy mit lehet kezdeni,
hogy lehet a még itt lévő gyerekeket olyan egészséges, biztonságos közegbe helyezni,
ahol még mindig a fejleszthetőségük a lehető legoptimálisabb szinten van. Azt gondolom,
hogy itt lényeg veszik el akkor, amikor kizárólag a számokat siratjuk, mert hogy ez
minden évben megtörténik, ezzel együtt kell tudnunk élni, és valami fajta új szemléletet,
új koncepciót kell kialakítani. Nem működhetnek tagozatok úgy, hogy a fele egyéni
fejlesztési tervvel rendelkező gyerekeknek a fejlesztéséről szól. Ez a pedagógia halála.
Ez a fejlesztés halála. Ez a gyerekközösségek halála. Lépjünk túl ezen, és én azt vártam
volna, azt szerettem volna itt a nemzeti tanács felvezető beszédében és elnök asszonytól,
hogy valamilyen koncepciót, valamilyen útmutatást, valamilyen útirányt próbál szabni a
Magyar Nemzeti Tanács, hogyan gondolkodni a pedagógustársadalmat, a
szülőtársadalmat hogyan biztosítani arról, hogy a gyerekeik fejleszthetősége
mindenekelőtt való számunkra. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék, kíván-e valaki még hozzászólni? Dudás
Károly.
DUDÁS KÁROLY: Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács! Figyeltem magunkat és
függetlenül attól, hogy arról beszélünk, hogy nem szabad szomorkodni, azt hiszem
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szomorúak vagyunk. Ez a helyzetünk. Lesújtóak ezek az adatok, ezt pontosan tudjuk, és
főleg tudjuk mi azokat itt, Tari Pistára nézek, annak idején a Képes Ifjúságnál az iskolai
őrjáratot csináltuk, és végigjártuk Dél-Bánátot, Bánság, Nyugat-Bácska magyar iskoláit,
és bizony nem volt olyan hely, ahol négy-öt magyar osztály ne lett volna. Én magam is,
igaz hogy Moša Pijade volt meg Svetozar Marković a szabadkai gimnázium, 32-en
voltunk az A osztály és a B osztály. Az A osztály magyar osztály volt, meg a B osztály is
magyar osztály volt. Nyilvánvaló, hogy szembe kell néznünk egy ilyen fogyatkozással,
amely ugye nemsokára elközelít majd Trianon 100. évfordulója, és nyilván amikor mi
arról beszélünk, hogy az elvándorlás nyilvánvaló, hogy azt mondják, hogy nem, hát a
múltba fordulás és a múlt siratásával nem sokra megyünk, de nyilvánvaló, hogy a 100.
évfordulón, a gyászünnepen még kevesebben, sokkal kevesebben leszünk. Nyilvánvaló,
hogy meg kell fogalmazni a napi, a havi meg az évi, meg a tízéves teendőket is, de én
azzal néztem szembe most, először vettem részt a csomagosztási akcióban, hogy például
az én szívem csücske Ludas, szembe kell nézni, sokan nem néznek szembe a valósággal,
és arról beszélnek, hogy mit kellene tenni, amit hiába teszünk pontosan, mert vannak
tények. Ludason színmagyar faluban három kisgyerek indult, és úgy indultak hárman,
hogy úgy kellett a nemzeti tanács oktatással megbízott szakembereinek és a tanároknak
összefogva becsempészni egyet Palicsról meg egyet Kispiacról, hogy meglegyen a három
gyerek. Ludason. Lehet azt mondani, hogy be kellett volna csukni azt az iskolát, és akkor
pontosan tudjuk, arról beszélünk, hogy hol élünk és kikkel élünk együtt. Jövőre már akkor
nem nyílik első osztály Ludason. Ott, ahol egy-egy iskolát feladunk, és én pontosan
tudom, érdekes módon, akik nem vesznek részt benne, nyilvánvalóan nem tudják, hogy a
nemzeti tanács milyen erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy megőrizzen egy-egy
tagozatot. Lehet arról beszélgetni, hogy szakmailag ez nem indokolt, csak a valóság azt
mondja, hogyha becsukunk egy iskolát akkor ott nem valószínű, hogy még egyszer
megnyílik ott osztály. Nyilvánvaló, hogy ezeket a dolgokat figyelembe kell venni, és az
előttem fölszólalókkal ellentétben, úgy látom, hogy a nemzeti tanács pont összefogva az
iskolák vezetőivel, a tanárokkal, a szülőkkel teszi a dolgát. Biztos, hogy lehetne jobban,
de hadd mondjak én is egy adatot. Most, Veszprémben egy nagy szerelő, európai
összeszerelő, nem tudom milyen gépeket szerelnek össze, 2000 ember hiányzik, és a 2000
embert innen akarják a Délvidékről elvinni. El is mennek. Nem lehet arról beszélni, hogy
itt a nemzeti tanács nem tudja fölemelni 1000 euróra a fizetéseket, a nemzeti tanács nem
tudja ezeket az embereket itt tartani, akik főleg fiatalemberek gyerekekkel, és viszik a
gyerekeiket is. Tehát nyilvánvaló, hogy nekünk amikor, tényleg nem szeretem a stratégia
szót, de amikor a stratégiát kell építenünk, akkor elsősorban a valósággal, abban a
valóban, én azt hiszem tragikus helyzettel kell szembenéznünk, amiben vagyunk. És
ebben a helyzetben kell nekünk tenni, szólni vagy cselekedni alkalmas és alkalmatlan
időkben, mondta Tőkés László jó régen. Én azt hiszem most mi teljesen alkalmatlan
időben tesszük a dolgunkat, akik teszik. Van akik elmélkednek, van aki pedig megpróbál
tenni valamit. Az eredmény az ilyen. Én úgy érzem, hogy azért, ezek az iskolák
megmaradnak, ezek az osztályok megmaradnak vannak biztató jelek. Most Ludason
például jelzik, hogy jövőre már öt gyerek lesz valószínűleg. Tehát nyilvánvaló aki teszi a
dolgát az ezekre is tud építeni, és nem csak a tudományra. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Tanács! Két hozzászólás, amely
valamennyiünkben azt a kettősséget váltotta ki, hogy mennyire igazuk van a
hozzászólóknak, másrészt pedig, hogy kinek a kezében van az igazság titka, ki az, aki
megmondhatja, hogy mi az igazság, és mi a valóság, hiszen azok a közösségek és
intézmények, amelyek elküldték ezeket a kérelmeket, nyilvánvalóan ők ebben látják az
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esélyüket, az iskola megmaradását, az osztály megnyitását. Én azt hiszem, hogy ebben az
összetételben is egy hét alatt egy olyan ésszerű iskolahálózatot tudnánk kialakítani a
Délvidéken, a Vajdaságban, amely mindenkinek, még az IMF-nek is nagyon megfelelő
lenne, és szakmai szempontból kiválóan működne, csak azt kellene mellé raknunk, hogy
hány faluban zárnánk be az iskolát, hány kis közösség szűnne meg, és hogy a templom
működik-e még, vagy nem, de hogy iskola nem lesz többé, az egészen biztos. És ott jövő
sem lesz. Ha visszaemlékezünk a magyarországi hasonló komoly intézkedésekre, azért
nem a szerbiai példákat akarom fölhozni, mert mi még eddig valamilyen módon meg
tudtuk tenni, megmenteni ezeket az osztályokat, akár egy gyerekkel is bármennyire
abszurdnak, bármennyire szakmailag úgy ítéljük meg, hogy ez nem a legjobb, főleg
közösségépítés szempontjából. Nem megfelelő, hiszen Joó-Horti Lívia maga
szakmaiságával nyilvánvalóan száz érvet tudna felsorolni ezzel szemben, de ha arra
gondolunk, hogy Doroszlón az ötödik osztályban egy gyerekkel kell osztályt nyitni. A
gyerek szülei pontosan ezeknek az érveknek az alapján úgy döntöttek, hogy Gombosra
fogják a gyereket a nagyszülőhöz átirányítani, és ott járjon iskolába. Ez viszont azt jelenti,
hogy ötödik osztálya nincs a doroszlói általános iskolának. Jövőre nem lesz hatodik
osztálya, utána nem lesz hetedik, és nem lesz nyolcadik osztálya sem. A pótlás, hogy
hogyan fog alakulni a Jóisten látja csak ebben a pillanatban. És ha arra kell gondolnunk,
hogy Nyugat-Bácska egyik leghagyományőrzőbb, legféltettebb, legszeretettebb
közössége Szilágyi után iskola nélkül maradhat, elkeseredünk. Szilágyin is, tudjuk, hogy
milyen nehéz éppen az előző nemzeti tanács mekkora megpróbáltatásokon kellett, hogy
átessen, akkor én azt hiszem, hogy a szomorúság, a lehangoltság mellett valahol ezeket a
kis közösségeket az utolsó leheletig támogatni kell. Én ezt látom, ezt tudom elfogadni.
Tehát a legkönnyebb dolog az lenne, hogy egy szakmai grémium leül, és pillanatok alatt
kiváló, maximális, megfelelő, minden szempontnak eleget tevő oktatási hálót tud
kialakítani, csak éppen nem lesz értelme. A másik nagyon fontos dolog, az sem igaz, hogy
a koncepciónk nem alakult ki és nincs. Az oktatásfejlesztési stratégiánk elfogadásakor a
koncepció ezeket az elveket fogadta el. Ha emlékszünk, Tari István külön kihangsúlyozta,
ha egy gyerekért, akkor egy gyerekkel kell osztályt megtartani. A másik, hiszen az öt és
az egy közt komoly vita folyt akkor, és van még egy nagyon fontos dolog, az
óvodafejlesztéssel egy újabb lehetetlen próbálkozásba kezdünk, amelynek valahol megint
látjuk az esélyét, hogy valami módon a reménytelenségben hol tudjuk a reményt
fölmutatni, hogy gyerekek jelennek meg, szülők döntenek úgy, ha látják, hogy az óvoda
megnyílik magyar nyelven, anyanyelven, vagy ahol másként nem megy, ott vegyes
nyelven, de elindul egy folyamat. Az idei évben 163,5 millió forintot szeretnénk
óvodafejlesztésre fordítani. A következő évben újabb nagy összeg, a két összeg
körülbelül 375 millió forint lesz. A református egyházon belül külön fejlesztések indultak
el. A 2.0-as óvodafejlesztésnél még újabb 320 millió forint várható. Nincs olyan
fejlesztés, ahova személyesen nem mentünk volna el, és a helyiek ne próbálták volna
megfogalmazni az igényeiket. Udvarszállás a legtipikusabb példa, azért tartom most
fontosnak elmondani, mert, hogy ott az történt, hogy az iskola mellett a tanító néni kéthárom óvodás gyerekkel foglalkozott, tehát tartották az alsó tagozatot, a szomszédos
épületben óvodát tudunk kialakítani. Tehát már az óvodás korú gyerekek
bekapcsolódhatnak, emellett pedig ott van a művelődési ház, aki járt ott tudja, művelődési
otthon nagyterme, ha az egészet, ha összenézzük egy komplexumot ki tudunk alakítani.
Tehát egyszerre próbálunk óvodásokat, kisiskolásokat, fiatalokat olyan körülmények
• 26 •

közé helyezni, hogy az a kis falu érezze, hogy valaki törődik vele. Én ezt is nagyon
fontosnak tartom. Mérlegelni, ésszerűen gondolkodni, az Európai Unió fejével
gondolkodni én nem akarok, nem szeretnék, és a jelenlévők közül én azt hiszem, hogy a
legtöbben akkor, amikor elfogadtuk a tanács oktatásfejlesztési stratégiáját mindannyian
ebben láttuk az esélyt. Az, hogy új tervek készülnek, erről is el kell mondanom, hogy így
igaz. Tehát át kell gondolnunk nagyon sok mindent, de ez csak úgy lehetséges, hogyha
minden egyes helyi közösséggel, emberekkel megbeszéljük és átgondoljuk, és az ő
javaslatuk alapján tehetjük meg. Föntről eldönteni szakmaiság szempontjából én, amíg a
nemzeti tanács elnöke vagyok, ezt nem tudom fölvállalni és nem is akarom. Köszönöm
szépen. Joó-Horti Lívia kért szót.
JOÓ-HORTI LÍVIA: Igen, elnök úr, egyezem, tudom. Ezek a nehézségek, amik
nyomasztják a vállunkat, ezen kell tudnunk túllépnünk. Vajon egy közösség
megmaradása egy kisgyerek vállára kell, hogy pakolódjon? Egy gyerek kell, hogy vigyen
el egy a falut? Egy gyerek hátán kell? Vagy akkor a gyerek nem számít csak a közösség?
Gondolkodjunk ezen a témán. Hova tesszük a hangsúlyt? Mi a közösség lényege? Az,
hogy a gyerekeinket tönkrevágjuk, vagy pedig megpróbálunk olyan közeget teremteni, és
ez nem iskolabezárásokat jelent feltétlenül, vagy olyan közeget teremtünk, ami
reprodukálhatja ezt a közösséget legalább azon a szinten, hogy fenntartható. Nem
gondolom, hogy Felsőhegy, vagy Kevi, vagy nem tudom én Tóthfalu megszűnt létezni,
azzal, hogy kombinált tagozatokra jártak a gyerekek. A Ludas se fog megszűnni, hogyha
élhető közegbe teszem a gyereket. De ott, ahol egy hármas tagozatban, hogy az iskola
meglehetősen hangsúlyosan leírja, hogy egy gyermek súlyos sérült, akinekegész szakmai
team fogja követni a fejlesztését. Egyet most hallok Palicsról, egyet pedig szomszéd
községből hívtak be, hogy megnyíljon egy tagozat. Ennek nincs értelme. Ezek a szülők
két hónap múlva visszaviszik a gyerekeket az adott közösségükbe. Hova fogják utaztatni?
Ennek nincs értelme. Két hónapon belül nincs tagozat. De mi megerőszakoljuk a
történetet, csak hogy legyen. Ludasnak ez nem lehet érdeke. Ez a három kisgyerek abból
az az egy esetleg, aki tényleg ludasi beiratkozott volna és kombinált tagozatba jár az öt
darab, most ne tessék számonkérni rajtam a pontos számot, a harmadikosokkal, akkor mi
baja lenne a közösségnek. Van hat fő egy osztályban, és köszönöm szépen, eljátszanak és
jól vannak, és fejlesztik egymást, van egy közösségük. Ezek a lehetetlen tagozatok,
amiket most létrehozunk, kvázi ilyen ügyek mentén, hogy akkor vége van a falunak.
Nincs vége a falunak. Nem az iskolát csukjuk be, csak élhető tagozatokat, fejleszthető
gyerekkel közegeket kell, hogy létrehozni. És túl kell jutnunk ezen a pátoszon, mert
különben igen, el fognak menni az emberek. És azért mennek el, mert itt nem érzik azt,
hogy fejleszthető közeget biztosítunk a gyerekeknek. Azért mennek el. Nem látják a
jövőképet.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Talpai Sándor, Perpauer Attila és Petkovics Márta.
TALPAI SÁNDOR: Tisztelt Elnök Úr, Magyar Nemzeti Tanács! Hogy mindjárt
ellene mondjak a Líviának. Nem az iskola végett mennek el a szülők, hanem az anyagiak
végett hagyják itt országunkat. Ez az egy biztos, és nem pedig azért, mert a gyerekeik
összevont tagozatba, vagy nem tudom milyen tagozatba járnak. Én csak egy példát
szeretnék elmondani, hogy mennyire fontos, hogy minden falusi közösségben
megmaradjon a magyar iskola. Még ha egy, kettő vagy három gyerekkel is. Mert amikor
fejlesztésről meg stratégiáról beszélünk, akkor ebben a pillanatban tudnunk kell, hogy az
itt fölsorolt tagozatok létszámát ez két-három hónap múlva, jövő ilyenkorra ez nem lesz
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valós. Ez nagyon, de nagyon hiányos lesz. Ezt én tudom példával bizonyítani. Például a
kisoroszi iskola, ahol összesen tavaly szeptember 1-jén az elsőtől negyedik összesen 18
gyerek volt. Az év végére 12 maradt Kisoroszon. Mert időközben a szülők elköltöztek.
Vitték a gyerekeiket, 12 van. Persze én is a stratégián gondolkodom, hogy hogyan is
lehetne ezt az egészet összerakni, hogy minél több gyerek legyen egy osztályban, de hogy
meg is maradjanak a falusi iskolák. Még egz komoly adat, amit most számoltam ki amikor
osytottam a beiskolázási csomagokat, Szajánban van négy gyerek, Kikindán van hét
gyerek és Kisoroszon van egy elsős. Adjuk már ezt össze. Ez összesen 12 gyerek. 12
magyar gyerek a kikindai községben. Nem osztályra kell átadni a kérvényt, hogy osztály
nyíljon, hanem egy egész községben, hogy nyíljon egy első osztály. Siralmas a helyzet.
És csakis a gazdasági felemelkedés tud ezen javítani, mert nem is olyan szülők hagyják
el országunkat, akiknek nincs munkahelye, hanem éppen azok, akiknek van, csak
nincsenek megelégedve azzal a fizetéssel, azzal az életmóddal, amit itt valósíthatnak meg.
Úgyhogy én szeretném a te szádból is hallani, hogy milyen az a stratégia? Melyik az a
stratégia? Vigyük gyerekeket egy helyre Kikindára? Ez magával viszi azt is, hogy mi van,
mi lesz akkor a szajáni, a kisoroszi kultúrával, mi van a többi dologgal, egyszerűen
megszűnik a falu. Ha tetszik nekünk, ha nem. Úgyhogy mindaddig, szerintem, ki kell
állni az mellett, hogy nyíljanak osztályok, amíg csak egyetlen egy lehetőség van.
Úgyhogy én hiszem azt, hogy a Magyar Nemzeti Tanács ezt a stratégiát támogatja, és a
jövőben is ezt a stratégiát fogja támogatni. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Perpauer Attila kért szót.
PERPAUER ATTILA: Tisztelt Elnök Úr, Nemzeti Tanács! Én úgy gondolom, hogy
ezek a kérdések, amiket itt feltesznek és ragadnak ki a kontextusokból, ezek sarkított
kérdések. Felelősségre vonásoknak tűnnek, hogy miért, válaszokat kell adnunk arra, amit
egyébként mindnyájan tudunk, hogy pontosan mi a helyzet. Remélem többségünk tudja
a terepen, hogy mi a helyzet, hiszen több éve terepen veszünk részt. Az én válaszom az,
hogy egy gyerek is gyerek, és ez nem csak egy gyerek, hanem ez egy család, ez egy
közösség, és ezek interakciók, amik abban a közösségben jelen vannak. Szakmaiság van
itt említve arról, hogy mi a fontos a gyermeknek. Ezek egyoldalú szakmaiságok, mert
nagyon szépen tudjuk azokat, hogy itt a gyerekek utaztatási és egyéb dolgairól van szó,
ami a közösségben vannak ezek, azért nagyon sok oldalról meglehet a szakmaiságukat
világítani. Ellehet mondani azt is, hogy miért fontos az, hogy a gyerek abban az
osztályban legyen, hogy miért ott legyen, és a kisiskolás és óvodás miért fontos, hogy
abban a közösségben legyen. Itt azért úgy gondolom, hogy a kolléganőnek nem kell a
pszichofizikai fejlettségről külön szakmai előadást tartanom. Az iskola nem csak egy
iskola, hanem egy művelődési terület is. Ott a gyerekeket nem csak oktatják, hanem
nevelik is. Ezt a saját közöségemről tudom, hogy az iskola azért fontos, mert ott abból
indul ki. Az egy közösségnek a központja. Még egyszer hangsúlyozom, hogy egy gyerek
is fontos számunkra. Nem lehet ez kérdés. Lehetetlen tagozatokat hoztunk létre. Ez a vád
ért bennünket. Úgy gondolom, hogy nem lehetetlen tagozatokrólvan szó, ha a számokat
végignézzük szépen ki lett hangsúlyozva, hogy hol, milyen számok vannak, és hol vannak
kombinált tagozatok. Szerintem nem hozunk létre lehetetlen tagozatokat. Szeretnék ha
lehetetlen tagozatokat hoznánk létre, úgy ahogy az előttem szóló mondta, hogy
központosítsunk. Ezek a tagozatok létszáma a közösséggel pontosan le lettek konzultálva,
tehát ez a közösségnek ez az óhaja. Úgy gondolom, hogy nem ez a nemzeti tanács az, az
aki föl kell hogy vállalja azt, hogy a közösségnek megmondja, hogy kérlek szépen
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benneteket, csukjátok be az iskolát, mert szakmailag ezt így kell. És nem lehet, úgy
gondolom, igazságosztóként fellépni. Ez szakmaiatlanság. Köszönöm.
ELNÖK: Petkovics Márta kért szót, utána Jerasz Anikó.
PETKOVICS MÁRTA: Tisztelt Elnök Úr, Magyar Nemzeti Tanács! Az idén 1468
beiskolázási tanszercsomagot készítettünk és osztottunk ki. Két éve aktívan, mindennap
a vajdasági magyar oktatási helyzettel foglalkozom, sorsokkal ismerkedem meg. A ludasi
szülők jártak a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalában, ha már példaként Ludast említettük.
A ludasi helyi közösség elnöke is kért bennünket, hogy megmaradjon a Dudás Károly
által említett három tagú kistagozat. Tehát én is azt gondolom, hogy a szakmaiságot
egyrészt félretéve, másrészt mindenképpen tiszteletben tartva a közösség igényét, nekünk
mindenképpen meg kell tartani ezeket a falusi közösségeket. Nem csak a falvakban, a
városokban is módosulnak a létszámok osztályonként. Egyik évben így van, másik évben
úgy van. Amíg két évvel ezelőtt például a Majsai úti Általános Iskolában hajszálon
múlott, hogy két magyar tagozat nyíljon első osztály, addig az idén vígan, vidáman meg
tudták nyitni. Sőt, azon felül is. Addig másik iskolában most Szabadkán, hogyha
tömbmagyarságról beszélünk, megfordult a helyzet. Ott, ahol valamikor két tagozat volt,
most egy nyílt. Tehát igazából nagyon nehéz igazságot tenni, és én azt gondolom, és mi
mindennap azon dolgozunk, hogy hogyan tudjuk segíteni, ez most lehet, hogy itt úgy
tűnik, hogy már sokadszor mondjuk el azoknak, akik itt maradtak. Hogyan próbáljuk
jobbá tenni az életüket. Nemcsak a beiskolázási csomag, hanem itt van például ami az
oktatás területét illeti, a kirándulás programunk, amely éppen hétfőn indul, és 1682
harmadikos diákot viszünk, sőt hogy akkor szakmaiságról is beszéljünk egy kicsit,
nemcsak a harmadikosok utaznak, hiszen ott ahol a harmadikosok kombinált tagozatba
járnak, ott természetesen visszük vagy a negyedikeseket, vagy a másodikosokat, akikkel
egy padban, egy tanteremben ülnek. Az idén fejlesztettünk is ezen a téren, hogy jó
dolgokról is beszéljünk. Itt van a kezemben az a kis útikalauz, amelyet minden
harmadikos kiránduló kisdiák hazavisz, és leteszi az asztalra, és megmutatja a szüleinek,
hogy hol járt, és esetleg mit lehetne még megnézni itt a Vajdaságban, hogy megismerjék
a szülőfalujuk környékét, tehát ezt a vajdasági vidéket. Itt is fejlesztettünk, más téren is,
mert tavaly még csak két uticél volt, Szabadka Paliccsal, illetve Újvidék és Pétervárad,
az idén kicsit a történelmi múltunkhoz kapcsolódva bekapcsoltuk Zombort, hiszen ott van
a zentai csata festménye. Ugyanezek a diákok, akik Zomborba látogattak, elmennek
Doroszlóra, valamint a Bácsi várba. Azok a diákok, akik Zentára érkeznek, ugye a zentai
csata emlékéve kapcsán utaznak ide. Tehát számtalan más dolgot is föltudnék sorolni, és
ezentúl meg is fogom minden MNT ülésen tenni, hogy tájékoztassam a kedves MNTtagokat, és nem csak azokat, mert akik dolgoznak, akiket valóban érdekli az, hogy mi
történik, hogyan tudnak segíteni, azok tájékoztatva vannak. Tehát azt hiszem, hogy
töretlenül dolgozunk azon, hogy az oktatást, amilyen szinten tudjuk, de jobbá tegyük.
Köszönöm szépen.
JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok! Én az előző felszólásokhoz
szeretnék hozzászólni, hiszen sok minden elhangzott, és néhány dolgot már meg is
válaszoltak, de engedjék meg, hogy azért kitérjek arra, hogy egyes tanácstagok két
felszólalásukban teljesen ellentmondanak saját maguknak. Az első felszólalása Joó-Horti
Lívia tanácstagunknak az volt, nincs létjogosultsága ezeknek a nagyon kis létszámú
tagozatoknak egyáltalán. Utána pedig arról beszélt, hogy ezeket a tagozatokat kombinált
tagozatokként kell továbbvinnünk, hogy több gyermek legyen egy-egy tagozaton. Az
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előző ismertetésben, amikor ezt a blokkot ismertettem Önökkel a kislétszámú tagozatok
vonatkozásában, tíz kombinált tagozatról tettem említést, és vázoltam Önöknek pontosan,
hogy az első osztályosok mely kombinációban fognak az intézményen belül tanulni. Ezen
intézményekben szinte teljes egészében az előző években is kombinált tagozatok
működtek, és ezek az elsősök a meglévő koncepcióba alakulnak most be. Elhangzott az
is, hogy nagyon sok az egyéni fejlesztési, egyéni igényű tanuló ezekben a kombinált
tagozatokban, ezekben a kislétszámú tagozatokban. Mindannyian tudjuk, hogy az IOP-os
tanulóknak a beintegrálása egy-egy tagozatba a normál képességű gyerekek tagozatába
nem ma kezdődött, és nem is tegnap, hanem legalább négy-öt éve annak, hogy ezt a
folyamatot az akkori oktatási minisztérium törvénybe iktatta és megfogalmazta.
Szeretném feltenni a kérdést, hogy akkor, amikor ez megfogalmazásra került, mit tett ez
ellen az akkori Magyar Nemzeti Tanács? Most tegyünk ellene valamit, amikor ezek a
gyerekek már eljutnak akár ötödikig, hatodikig is ilyen egyéni fejlesztési igényekkel és a
normál tagozatokba vannak beintegrálva? Ez nem most indult el. Én emlékszek arra, hogy
egyes tanácstagok két évvel ezelőtt hogyan szavaztak és hogyan reagáltak arra, amikor
mi a kisoroszi első osztályt három tanulóval szerettük volna megnyitni. Nagyon ellene
voltak, hogy a három tanulóval nem kell önálló tagozatot nyitni. Ha akkor nem tesszük
meg, ha most nem tesszük meg, hogy ezeket a tagozatokat felkaroljuk, ha kell egy
gyerekkel Doroszlón, egy gyerekkel Hertelendyfalván, egy gyerekkel Oroszlámoson.
Ötödikes osztályt javasolunk megnyitásra, ha most ezt nem tesszük meg, akkor mikor
tesszük meg? Nem a szakmaiságot kell előtérbe helyezni, hanem a közösség érdekeit.
Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Joó-Horti Lívia, replika valószínűleg. Tessék.
JOÓ-HORTI LÍVIA: Köszönöm. Ekkora indulatokat kavartam. Azt gondolom, hogy
igen, el kell ezzel a témával kezdeni foglalkozni. Nem feltétlenül ez a grémium, az akinek
megoldásokat kell adni, de legalább elindult egy vita, és elindult egy gondolkodás.
Nyilván megvannak azok a szakmai testületek, akikkel ezt végig érdemes futtatni. Én
nagyon sok arcból a visszatükröződést azt láttam, hogy értik amit mondok, és nem pedig
félremagyarázzák, mint ahogy itt nagy előszeretettel tette a Végrehajtó Bizottság tagja.
Köszönöm.
ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Úgy gondolom, hogy nem most amióta a nemzeti
tanács az új összetételű megalakult ezzel a témával foglalkozik, és külön illetékesek is
vannak, akik ezzel foglalkoznak. A másik dolog pedig a pátosz, a patetikus hang hangzott
el, nem ez volt a cél, a szándék, de azt hiszem, hogy ehhez a pillanathoz, és ehhez a
helyzethez, sajnos, ez is hozzátartozik bármennyire is másként szeretnénk látni, és
bármennyire szakmaiságot próbálunk mindenbe belevinni. Köszönöm szépen. Kíván-e
még valaki hozzászólni? Dudás Károly.
DUDÁS KÁROLY: Egy kései replika, nehogy agyoncsapjanak a ludasiak hadd
mondjam. A terepismeretről és jelenlétről szeretnék néhány mondatot mondani. Dehogy
vitték el Kispiacra a ludasiak a gyereket, meg dehogy vitték el Palicsra? Tetszik tudni
Palics határa meg Ludas határa összeér, meg Kispiac határa meg Ludas határa összeér, és
ezek a gyerekek ugyanolyan messzire mentek volna Kispiacra, ha megy a gyerek
iskolába, és ugyanolyan messzire ment volna, sőt kicsit messzebbre, ha Palicsra megy.
Mondom, borzasztó fontos a terepismeret és a jelenlét. És itt mutatkozott megint, azért
próbáltam Ludasra hivatkozni, itt mutatkozott meg a közösségépítésnek a lényege. Hogy
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hogyan fogott össze, nyilván elsősorban az alulról építkezés, hogyan fogott össze a
közösség. A közösség számára rendkívüli fontos volt ennek az osztálynak a megőrzése,
a szülők számára rendkívüli fontos volt, a gyerekek számára majd fontos lesz, és ott volt
a nemzeti tanács. Tehát nyilvánvaló, hogy közösen ültek le és beszélték meg ezt a dolgot.
A mi közösségépítésünknek így kell kinéznie. Hadd mondjak még valamit ezzel
kapcsolatban. Elmennek azért a szülők, mert nem jól kezeli a nemzeti tanács az oktatási
kérdést, pontosan tudjuk, elhangzott már, hogy azért mennek el, mert 200 euró helyett
2000-et keresnek vagy 4000-et. Hadd mondjak egy példát még befejezésül. A kollégium
igazgatónője már nincs itt, mi egészen más ügyben jártunk egy kis bánáti faluban és
kiderült, hogy egy családban két kollégiumba való gyerek nőtt fel, mind a kettő kiváló
tanuló, és szóltunk, hogy jöhetnek a kollégiumba mindenképpen a nemzeti tanácsnak ez
is a dolga, hogy tehetséges gyerekeknek otthont adjon. És a gyerekek mentek volna. A
szülők azt mondták, hogy harmadnap utaznak, viszik a gyerekeket, mert kapnak 2000
eurós állást a férfi is meg a nő is. Tehát nyilvánvaló, amikor erről beszélünk, elég
egyszerű a dolog, nem hiszem, hogy stratégiai meg szakmai kérdésekkel ezt meg lehet
oldani. Föl köll mérni, meg kell nézni milyen következmények lesznek majd. Nagyon
érdekes, hogy nem lehet egy gyerek vállára helyezte ezzel a nemzeti tanács a terhet,
hanem levette a falu válláról a terhet, levette a közösség válláról a terhet, levette a szülők
válláról a terhet és levette a gyerekek válláról is a terhet. Nyilván nagyon boldogok ez a
három kisgyerek a kiváló tanítónénivel együtt ahogy elkezdték ezt az iskolaévet. Én azt
hiszem ez egyfajta csoda. Írok is róla majd, Ludasi csoda címmel. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom.
Megengedik-e azt, hogy csak az iskola neveket említsem meg és úgy haladjunk végig,
vagy Tari tanácstagunk újra elvárja a teljeset? Teljeset. Megtesszük, mert már az előbb
szóvá tette Joó-Horti Lívia, hogy már kétszer felolvastuk, de akkor harmadszor is
elhangzanak.
Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a gunarasi Dózsa
György Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának
megnyitása kapcsán?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/198/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 14-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/486/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a bajsai Testvériség–egység
Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása
kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/199/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 14-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/487/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
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Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a pacséri Moša Pijade Általános
Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. Ki
támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/200/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 14-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/488/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zichyfalvi Dositej Obradović
Általános Iskola ürményházi kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar
tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot.
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/201/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 14-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/489/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az adai Cseh Károly Általános
Iskola kettes számú adai épülete 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának
megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/202/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 14-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/490/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az adai Cseh Károly Általános
Iskola törökfalusi kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztályának megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/203/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 14-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/491/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
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A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a törökkanizsai Jovan Jovanović
Zmaj Általános Iskola két 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának
megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/204/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 14-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/497/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a tiszaszentmiklósi Dr. Tihomir
Ostojić Általános Iskola két 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának
megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/205/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 14-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/498/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Topolyai Mezőgazdasági Iskola
15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. Ki
támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/206/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 14-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/492/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Svetozar Marković
Gimnázium 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán.
Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/207/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 14-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/493/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
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A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagybecskereki Jovan Trajković
Közgazdasági és Kereskedelmi Középiskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztályának megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/208/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 14-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/494/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zombori Közgazdasági
Középiskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása
kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/209/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 14-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/495/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Bogdan Šuput Ipari
Formatervezési Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának
megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/210/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 14-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/496/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a csókai Vegyészeti és
Élelmiszeripari Középiskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának
megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/211/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 14-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/501/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
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A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zentai Közgazdasági és
Kereskedelmi Középiskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának
megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/212/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 14-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/499/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zombori Veljko Petrović
Gimnázium 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán.
Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/213/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 14-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/500/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai VegyészetiTechnológiai Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása
kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/214/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 21-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/518/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a csókai Jovan Popović Általános
Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. Ki
támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/215/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 27-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/520/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
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A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a csókai Jovan Popović Általános
Iskola feketetói kihelyezett tagozatának 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztályának megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/216/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 27-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/521/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szerbittabéi Miloš Crnjanski
Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása
kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/217/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 27-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/527/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a bácsföldvári Svetozar Marković
Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása
kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/218/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 27-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/522/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zentagunarasi Október 18.
Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása
kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/219/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 27-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/523/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
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A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az óbecsei Petőfi Sándor Általános
Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. Ki
támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/220/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 27-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/524/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Đuro Salaj Általános
Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. Ki
támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/221/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 27-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/525/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a bácsgyulafalvi Kiss Ferenc
Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása
kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/222/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 27-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/526/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a hajdújárási Petőfi Sándor
Általános Iskola két 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása
kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/223/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 27-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/529/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
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A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Žarko Zrenjanin
Általános és Középiskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának
megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? Egyhangúlag elfogadtuk.
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/224/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 27-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/532/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a topolyai Sinkovics József
Műszaki Középiskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának
megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/225/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 27-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/528/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zentai Stevan Sremac Általános
Iskola három 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása
kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/226/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. augusztus 11-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/535/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az erzsébetlaki Testvériség–egység
Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása
kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/227/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. augusztus 11-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/536/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
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A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az óbecsei Petőfi Sándor Általános
Iskola dreai kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának
megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/228/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. augusztus 25-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/541/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az oromhegyesi Arany János
Általános Iskola oromi kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztályának megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/229/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. augusztus 25-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/546/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az oromhegyesi Arany János
Általános Iskola tóthfalusi kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar
tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/230/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. augusztus 25-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/547/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a palicsi Miroslav Antić Általános
Iskola ludasi kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának
megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 23 igen, 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/231/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. augusztus 25-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/545/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

• 39 •

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Széchenyi István
Általános Iskola kelebiai kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztályának megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/232/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. augusztus 25-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/543/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Az előző, 55. napirendi pontnál utólag konstatálom, hogy szavazattöbbséggel
fogadtuk el. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Széchenyi
István Általános Iskola Szabács utcai kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú
magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/233/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. augusztus 25-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/544/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Széchenyi István
Általános Iskola Edvard Kardelj utcai kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú
magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/234/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. augusztus 25-én
meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű
osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/542/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban
előterjesztések együttes megvitatását javaslom; ezúttal az 59. és a 60. napirendi pontok
közös megtárgyalását tekintettel arra, hogy azok témája két középiskola átképzésre,
pótképzésre és specializációra vonatkozó beiratkozási tervének véleményezésével
kapcsolatos. Javaslatom szavazásra bocsátom!
A Tanács 22 igen, 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő ülésvezetési
záradékot hozta meg:
A Tanács elfogadja a 59–60. napirendi pontok együttes megvitatását.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Óbecsei Közgazdasági és
Kereskedelmi Iskola átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó beiratkozási
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tervének véleményezése és a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Óbecsei
Műszaki Iskola átképzésre és pótképzésre vonatkozó beiratkozási tervének
véleményezése kapcsán. Jerasz Anikót kérem meg, hogy szóljon.
JERASZ ANIKÓ: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Tanácstagok! Az előttünk álló
két napirendi pont az óbecsei középiskoláktól érkezett.
Az 59. napirendi pontunk alatt az Óbecsei Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola
kérelme szerepel, melynek alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta az átképzésre,
pótképzésre és specializációra vonatkozó beiratkozási tervét az intézménynek.
A 60. napirendi pontunk alatt az Óbecsei Műszaki Iskola kérelme szerepel, melynek
kapcsán szintén a Végrehajtó Bizottság támogatásban részesítette az átképzésre és
pótképzésre vonatkozó tervét az intézménynek. Mindkét intézmény esetében azokon az
ágazatokon, azokon a profilokon lesz lehetősége az érintetteknek átképzésre, pótképzésre
és specializációra, amely profilokon különben is az intézmények oktatnak. Természetesen
a jelentkezők számától függően meg fogják szervezni az oktatást magyar nyelven, illetve
szerb nyelven. Kérem Önöket, támogassák az előttünk álló záradékokat. Köszönöm
szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát a két napirendi ponttal kapcsolatban.
Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság
döntésének jóváhagyását az Óbecsei Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola átképzésre,
pótképzésre és specializációra vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése kapcsán?
A Tanács 23 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/235/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 19-én
meghozott Záradékát az átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó
beiratkozási terv véleményezéséről ( iratszám: V/Z/505/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Óbecsei Műszaki Iskola
átképzésre és pótképzésre vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése kapcsán? Ki
támogatja a javaslatot?
A Tanács 24 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/236/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. augusztus 25-én
meghozott Záradékát az átképzésre és pótképzésre vonatkozó
beiratkozási terv véleményezéséről ( iratszám: V/Z/540/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Anyanyelvápolás
(Tankönyv az általános iskolák ötödik osztálya számára) című tankönyv jóváhagyása
kapcsán Jerasz Anikó fog szólni.
JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok! A Tanács Végrehajtó Bizottsága
előzetesen jóváhagyta a következő magyar nyelvű tankönyv használatát az oktatási• 41 •

nevelési folyamatban: Anyanyelvápolás (Tankönyv az általános iskolák ötödik osztálya
számára); szerzők: Rokvić Erzsébet és Horváth Aranka, kiadó: Tankönyvkiadó Intézet,
Belgrád. A tankönyveket véleményezte: Mészáros Borbély Tünde és Nothof Török
Emese, mindketten magyar nyelv és irodalom szakos tanárok. Ez a tankönyv szerepel
abban a hármas szerződésben amelyet az oktatási minisztérium, a nemzeti tanács és a
Tankönyvkiadó Intézet írt alá. Kérem Önöket, támogassák a meghozott záradékunkat.
Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazásra bocsátom 61. napirendi pontunkat. A
Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Anyanyelvápolás (Tankönyv az
általános iskolák ötödik osztálya számára) című tankönyv jóváhagyása kapcsán. Ki
támogatja a javaslatot?
A Tanács 22 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/237/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. augusztus 25-én
meghozott Záradékát a magyar nyelvű tankönyv oktatási-nevelési folyamatban
történő használatának előzetes jóváhagyásáról ( iratszám: V/Z/548/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen. Tíz perc szünetet rendelek el tekintettel
arra, hogy a jövő heti kormányfői látogatás kapcsán mindkét delegáció
protokollvezetősége itt van, és a terembe is szeretnének belépni, úgyhogy egy rövid, tíz
perces szünetet tartanánk, és utána folytatjuk. Én megkérnék szépen mindenkit, hogy
maradjunk itt. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen a türelmüket. Folytatjuk ülésünket. A tanács ügyrendje
34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban előterjesztések együttes megvitatását
javaslom ezúttal a 62.-től a 70. napirendi pontig tekintettel arra, hogy azok témája
kulturális intézményeink igazgatási szerveinek, illetve alapdokumentumainak
módosításával kapcsolatos. Javaslatom szavazásra bocsátom!
A Tanács 21 igen, 2 ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő ülésvezetési
záradékot hozta meg:
A Tanács elfogadja a 62–70. napirendi pontok együttes megvitatását.
Együtt tárgyaljuk meg a következő napirendi pontokat: a Végrehajtó Bizottság
döntésének jóváhagyása a Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ igazgatóbizottsági
tagcseréjének eljárása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a
magyarkanizsai József Attila Könyvtár alapszabálya 2016. évi módosításának és
kiegészítésének jóváhagyása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a
magyarkanizsai József Attila Könyvtár alapszabálya 2017. évi kiegészítésének
jóváhagyása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a magyarkanizsai
József Attila Könyvtár igazgatója kinevezésének eljárása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság
döntésének jóváhagyása a fehértemplomi Történelmi Levéltár igazgatóválasztási eljárása
kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Városi Könyvtár
igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének
jóváhagyása a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatóbizottsági
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tagcseréjének eljárása kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az
Óbecsei Városi Múzeum igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán; és a
Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
ellenőrző bizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán. Jerasz Anikót kérem meg, hogy
röviden vezesse föl a napirendi pontokat.
JERASZ ANIKÓ: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Tanácstagok!
A 62. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Petar Terzić,
zentai lakos, okleveles technológiai mérnök kinevezését a zentai Thurzó Lajos
Művelődési-Oktatási Központ igazgatóbizottsági tagjának tisztségére. Mivel a Tanács
társalapított intézményéről beszélünk, így a Kulturális Bizottság is megvitatta,
megtárgyalta a kérelmet és támogatásban részesítette a jelöltet.
A 63. és a 64. napirendi pontunk alatt a magyarkanizsai József Attila Könyvtár
alapszabályának módosítása és kiegészítései szerepelnek, és ennek kapcsán a Végrehajtó
Bizottság jóváhagyta a magyarkanizsai József Attila Könyvtár alapszabálya módosítását
és kiegészítéseit. A Végrehajtó Bizottság tartalmilag jónak találta a dokumentumokat és
támogatásban részesítette.
A 65. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Vörös Anna,
magyarkanizsai lakos, magyar nyelv és irodalom szakos tanár kinevezését a
magyarkanizsai József Attila Könyvtár megbízott igazgatójává. Ez az intézmény is a
Tanács társalapítása alatt áll, így a Kulturális Bizottság is véleményt formált és
támogatásban részesítette Vörös Anna kinevezését az intézmény megbízott igazgatói
tisztségére.
A 66. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Ljiljana
Radonjić, fehértemplomi lakos, okleveles bölcsész kinevezését a fehértemplomi
Történelmi Levéltár igazgatói tisztségére. Mivel a Tanács kiemelt intézményéről van szó
ezért a Kulturális Bizottság is véleményt formált, és támogatásban részesítette a jelöltet.
A 67. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Berkes
Zoltán okleveles jogász, Mihályi Katalin újságíró, Jónás Tünde magyar nyelv és irodalom
szakos tanár, Szalai Andrea textilipari technikus, Saša Žigić elektrotechnikus, Darko
Sarić Lukendić automatikai villamossági technikus, Nevenka Bašić Palković
irodalomtanár, Ružica Nikolić közgazdász, Marijana Tenodi könyvtáros és Verica
Dimitrijević jogász jelöltek kinevezését a Szabadkai Városi Könyvtár igazgatóbizottsági
tagjainak tisztségére. Ez az intézmény is a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt intézménye,
ezért a Kulturális Bizottság is megvitatta, javaslatot formált, illetve véleményt formált, és
támogatásban részesítette a jelölteket.
A 68. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Aleksandra
Jeftić szabadkai lakos, okleveles festő-konzervátor jelölt kinevezését a Szabadkai
Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatóbizottsági tagjának tisztségére. Az
intézmény alkalmazottjainak sorából kerül ő ki. Ez az intézmény is kiemelt intézménye a
Magyar Nemzeti Tanácsnak, így véleményt formált a Kulturális Bizottság is és támogatta
a jelölt kinevezését.
A 69. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság támogatta Nemanja
Karapandžić óbecsei lakos, történelem szakos tanár kinevezését az Óbecsei Városi
Múzeum igazgatóbizottsági tagjának tisztségére. Ez az intézmény is kiemelt intézménye
a Magyar Nemzeti Tanácsnak, így a Kulturális Bizottság is megtárgyalta és
támogatásában részesítette.
A 70. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága Varga Tamás, zentai
lakos színész és Vázsonyi Csilla, magyarkanizsai lakos etnológus jelöltek kinevezését
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támogatta a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet ellenőrző bizottságába. A Tanács
társalapított intézményéről van szó, így megtárgyalta a Kulturális Bizottság is, és
támogatásban részesítette a jelölteket. Kérem Önöket, fogadják el és erősítsék meg a
Végrehajtó Bizottság által meghozott záradékokat. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát a napirendi pontokkal kapcsolatban.
Tari István kért szót.
TARI ISTVÁN: Tisztelt Nemzeti Tanács, Elnök Úr! Én soha nem szoktam
egyébként támogatni a napirendek összevonását, mert azt gondolom, hogy meg kell adni
a módját annak, ha egy intézmény ügyében szavazunk, és azt gondolom, hogy az
elnöknek is meg kell állapítania a szavazásnak az eredményét. Az elnöknek kell
konstatálnia, nem annak, aki segít neki összeszámolni. De nem is erről szól a történet.
Inkább arról szól, hogy az összevont napirendi pontoknál sok mindent el lehet dugni, és
itt is néhány napirendi pontot nagyon szívesen külön megtárgyaltunk volna. Én szerettem
volna külön megtárgyalni, mert ugyanis, azt gondolom, hogy fontos ügyről van szó,
akkor, amikor a magyarkanizsai könyvtár ügyéről beszélünk. Azért fontos ügy, mert egy
közösségnek, nem csak a fölfiatalodása a fontos, nem csak az menti a jövőt, hanem egy
közösségnek az életerejét az értelmiségéhez való viszonyulása is jelenti. Én azt
gondolom, hogy a délvidéki magyarság hihetetlen erővel bepótolta a vérveszteséget
például. Mi a 1960-as években félmillióan voltunk, az akkori közös Jugoszláviában, és
az, hogy ennyire lepusztultunk, az nem véletlen. Én azt gondolom, hogy az értelmiségnek
a megbecsülése, az igazi értékek megbecsülése juttatta el ezt a közösséget addig a pontig,
ahol ma leledzik. Itt például, hogy rátérjek a napirendi pontunk megtárgyalására, a 63.
napirendi ponthoz szeretnék hozzászólni. Egyébként nem értek egyet a bizottságoknak a
számítógépes összehívásával, illetve szavaztatásával, a digitális megoldásokkal sem,
ugyanis egy csomó dolgot pont ezeken a bizottsági üléseken kellene megtárgyalnunk.
Pont ezeken a bizottsági üléseken derül az ki, hogy hol is az ördög, amely a részletekben
szokott elrejtőzni. Tehát a 63. pontnál a Végrehajtó Bizottság döntését kellene
jóváhagynunk, és az áll a nemzeti tanács Végrehajtó Bizottsága által leírt magyarázatban,
hogy az ,,ügy sürgőssége miatt” kell ezt megoldanunk. Szeretném itt jelenteni, hogy a
2016. évi alapszabály módosításáról van szó. Nem értem itt a sürgősséget. Egyébként
megérkezett hozzánk a magyarkanizsai könyvtár statútuma és csak szerb nyelven érkezett
meg. Ez azért fölháborító, mert Magyarkanizsa a legmagyarabb városunk. Mezővárosunk
helyesen szólva. Nem községi, hanem mezővárosunk. Az a gond, hogy ha ezt
Magyarkanizsán nem tartják fontosnak, tehát ha valakik ezt mit tudom én milyen
megfelelési kényszerből, tehát nem tartják fontosnak azt, hogy a József Attiláról
elnevezett könyvtárnak a statútumát megküldjék magyar nyelven is, akkor ott a baj
nagyon nagy. Akkor mit várhatunk a többi városunktól. Most egy 2016. október 21-ei
alapszabály módosítást most kell sürgősen jóváhagyni? Visszamenőlegesen persze.
Miközben tudnunk kell azt, hogy 2016. december 14-én egy könyvtár igazgatói
pályázatot írtak ki, és ráadásul érvénytelen alapszabály alapján. December 14-én kiírt
pályázaton egy informatikust neveztek volna ki igazgatónak, csak az informatikus
végzettség nem szerepel véletlenül az alapszabályzatban. Ami a lényeges, hogy ezt a
könyvtár igazgatói állást megtisztelte pályázatával az a Túri Gábor, aki a délvidéki
magyar irodalom, és aki a szellemi életünk egyik kiemelkedő alakja. Könyvet írt,
folyóiratot szerkesztett, és én azt gondolom, hogy akik a hivatalos nyelvnek a magyar
változatát tanulják, azok tőle tanultak a legtöbbet. Ez a szakfordítónk, aki egyébként a
Magyar Írószövetségnek is a tagja, a Szerb Műfordító Egyesület tagja is.
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ELNÖK: Nem szeretném megszakítani, de az idő múlik.
TARI ISTVÁN: De három napirendi ponthoz szeretnék hozzászólni, az háromszor
öt perc. És még ha a negyedikhez hozzászólnék, az óbecseihez, akkor az húsz perc. Tehát
az a lényeg, hogy Túri Gábor közokiratokkal dokumentáltan is eleget tett minden
követelménynek, viszont a magyarkanizsai kiskirályok úgy gondolták, hogy ki kell őt
golyózni, félre kell őt tenni, mert eleve az, hogy az megfordult a fejükben, ez is gond, és
mondvacsinált magyarázatokkal utasították vissza a pályázatát. Most ezek a kis magyar
politikai uborka fára fölkapaszkodók.
ELNÖK: Ne minősítsen, térjen a lényegre.
TARI ISTVÁN: A lényeget mondom, ártanak a kultúrának ezzel a megoldással. A
lényeg az az, hogy később már beírták a pályázatba az informatikus végzettséget, ezt
április 23-án, úgyhogy ezt majd csak egy hónap múlva hagyja jóvá a képviselő-testület.
Tehát kétszer is úgy írták ki a könyvtár igazgatói pályázatot, hogy érvénytelen volt az az
alapszabály, aminek alapján ezt tették. Tehát ennyit értenek a közigazgatáshoz, a
pályázatkiíráshoz azok a vezetők, akik mondom, fölkapaszkodtak erre a kis magyar
politikai uborka fára. Tehát kétszer is érvénytelen alapszabály mellett írták ki a
pályázatot. Most természetesen miután a Túri Gábort félretették, aki mondom a
közösségünk egyik fontos alkotója és akinek sokmindent köszönhetnek azok, akik a
hivatalos nyelvű ügyeinket intézik. Utólagosan legitimálnák ezeket a törvénytelenségeket
azzal, hogy most ki akarnak nevezni újból egy megbízott igazgatót. Ezt szeretné elintézni
a Végrehajtó Bizottság. A probléma ezzel van. Én nagyon jól ismerem a könyvtár
igazgatóját, együtt is működtem vele. Nem a személye ellen van kifogásom, hanem arról
szól a történet, hogy Vörös Anna már 2016. július végével és 2015. január végével fél-fél
évre már megbízott igazgatónak volt kinevezve. Az MNT Végrehajtó Bizottságának a
jóváhagyása egy törvénytelenséget akar szentesíteni, és ez a probléma. A törvényt akarom
idézni. A kultúráról szóló törvény 37. szakasza 2. bekezdését. Én ezt egyébként jeleztem
a Kulturális Bizottságon a számítógépes szavazás alkalmával, hogy ez törvénytelen.
Persze ennek nem maradt nyoma sem a jegyzőkönyvben, sem itt. Tehát a kultúráról szóló
törvény 37. szakasz 2. bekezdése a következőket mondja. Szerbül is idézhetem, ha úgy
az valakinek jobban megfelel, mondjuk a magyarkanizsaiaknak, hogy: „Vršilac dužnosti
direktora može obavljati, tu funkciju najduže jednu godinu.” Tehát egy éven át lehet csak
valaki megbízott igazgató. Most a nemzeti tanácsot nem tudom én, hogy miért akarják
rákényszeríteni arra a törvénytelenségre, mért akarnak egy kirívó törvénytelenséget
velünk együtt szentesíteni? Nem lehet újból kinevezni a Vörös Annát, mert a Vörös
Annának már letelt az egy éven át tartó megbízott igazgatói funkciója. Erről van csak
röviden szó. Én értem azt, hogy így eldugva talán át lehetett volna siklani a dolgok fölött,
de azt hiszem, hogy nem szabad a nemzeti tanácsnak ezt a törvénytelenséget szentesíteni.
Ha rászavazunk a magyarkanizsai könyvtár megbízott igazgatójára, akkor
törvénytelenséget követünk el. Ezt én jeleztem egyébként a Kulturális Bizottság ülésén
is, írásban jeleztem, mert számítógépes szavazással oldottuk meg ezt a dolgot, vagy
próbálták megoldani azokat, azok, akik a bizottsági munkát szervezik, és én azt
gondolom, hogy ez felett nem szabad elsiklanunk. Köszönöm szépen.
ENÖK: Köszönöm szépen. Tessék. Nyilas Leonov Anita.
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NYILAS LEONOV ANITA: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagtársak! A magyarkanizsai
könyvtár igazgatója, dr. Katkics Zoltán egy évvel ezelőtt lemondott a posztjáról és
visszament a hivatásába, ma is állatorvosként dolgozik. A megoldás ha lemondanak egy
intézmény igazgatói posztjáról az, hogy az illetékes önkormányzat megbízott igazgatót
nevez ki, aki megfelel a törvényes előírásoknak. Ennek Vörös Anna meg is felelt
könyvtárosként, ahogy Ön is mondta, és itt ahogyan többen is, akik őt ismerik.
Nagytudású könyvtáros, könyvtári pedagógus. A fél év, még ő az első fél évben igazgató
volt, megbízott igazgató, közben megindult a kulturális törvénnyel való összehangolás,
ez a törvény szabályozta többek között az igazgatói poszt betöltésére a feltételeket is.
Igen, a könyvtár igazgatóbizottsága változtatott azokon a feltételeken, amelyek ezt a
posztot szabályozták, többek között kivette az állatorvosi hivatást, és betette azokat a
hivatásokat, amelyekkel eltudnak egy könyvtárat vezetni. Abban hibázott a könyvtár,
hogy nem küldte el a statútum módosítását a nemzeti tanácsnak jóváhagyásra, és közben
kiíródott a pályázat. Törvénytelenséget akkor követtünk volna el, ha mégis kinevezünk
olyan igazgatót, aki nem felel meg a feltételeknek. Én Túri Gáborról szintén csak jót
tudok mondani. Egy kiváló fordító, aki a kollégánk, de sajnos nincs három év
munkatapasztalata a művelődésben. Reprezentatív civil szervezetnek tagja, de mint
ahogyan a felügyelőség is kimondta, és ahogy konzultáltunk a tartományi kulturális
titkársággal, minisztériummal, igazolni kell a munkatapasztalatot, vagy szerződéssel,
vagy munkaviszonnyal. Az a szerződés akár lehet volontőr is, de le kell fedni a
tapasztalatot. Így került Vörös Anna ismételten kinevezésre. A kulturális törvény azt is
kimondja, hogy a megbízott igazgatókra ugyanaz a törvény érvényes, ugyanaz a szabály,
mint az igazgatói poszt betöltésére szolgáló személyre, és a kulturális intézmények
igazgatói többszörösen megválaszthatók igazgatónak. Ez alapján lett Vörös Anna
ismételten megbízott igazgatónak nevezve, nem azért, hogy bármilyen disznóságot
eldugjunk, hanem ezért, mert megfelelő, ám ő maga egyszer sem pályázott. Köszönöm
szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Tessék. Joó-Horti Lívia.
JOÓ-HORTI LÍVIA: Tisztelt Tanács! Sajnos nem először vagyunk tanúi annak,
hogy ezt a tanácsot megint valamilyen politikai játszmának kitéve használja fel a
Vajdasági Magyar Szövetség, hogy bizonyos embereket még véletlenül se tegyenek meg
igazgatónak.
ELNÖK: Konkrétan a napirendhez kapcsolódóan szóljon.
JOÓ-HORTI LÍVIA: Konkrétan. Mivel annyi összevonást csináltak, nyilván nem
véletlenül. Természetesen a József Attila Könyvtárról van szó Magyarkanizsán. Egészen
elképedve rötyögtem itt már magamban, hogy ezek szerint állatorvos is benne volt a
szabályzatban régebben, hogy lehet igazgatója egy kulturális intézménynek, aztán
kivették ezek szerint, most mondta, bocsánat, én nem másból idézek. Aztán mondta, hogy
azt megszüntették, aztán megváltoztatták, 2016. október 21-én, valóban humán, illetve
kultúrában diplomázó szerzett személyt szabtak meg a szabályzatban. Ez is egy jó kérdés,
hogy egy önkormányzatnak nem tűnik fel, hogy a 2011-ben a Magyar Nemzeti Tanács
által társalapított intézményének nem lett megküldve jóváhagyásra meg statútum
módosításra. Lássuk be, megint azért módosították 2016. október 21-én is, hogy egy
személyre rápasszolják ezt a pályázatot, hogy aztán az se sikeredjen, mert ezek szerint
Túri Gábor már akkor sem volt megfelelő jelöltje a pályázatnak. De aztán megszüntették,
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új pályázatot írtak ki, amire már csak informatikus képzettségre találtak feltehetőleg
embert. Most megint 2017 június akárhanyadikán módosítanak a szabályzaton, hogy egy
informatikus is lehessen most már könyvtár igazgató, miközben az a szakember, akit,
nyilván a kultúrában dolgozók elsősorban tudják, hogy milyen értékkel bír Túri Gábor
személye a Vajdaságban. Teljesen kifulizható legyen ismét a pályázatból. Tehát ezt a
politikai játékot, ezt a politikai játszmát, egyszerűen hihetetlen, hogy újból és újból
leakarják nyomni a torkán a Magyar Nemzeti Tanácsnak, gyakorlatilag mind valami fajta
gépezet kiszavazzuk azt, hogy rendben van, 2016. október 21-ei szabályzatmódosítás,
2017. szeptember 7-én kerüljön napirendre, hogy újra szabályozzák ugyanezt az
alapszabályt, és betegyék most már az informatikus végzettséget is, mert nyilván,
gondolom, hogy most nem állatorvos, informatikus szakembert találtak aki betöltheti a
könyvtár igazgatójának a pozícióját. Mindeközben pedig kifulizni folyamatosan olyan
szakembert, aki nagy megbecsültséggel van jelen itt a Vajdaságban. Mellesleg
hozzáteszem, lehet, hogy tévedek, itt a Forum igazgatója, tudtommal Túri Gábor több
éven keresztül a Forum kiadóház munkaviszonyában volt, tehát ebből kifolyólag nyilván
eleget tesz annak a követelménynek is, hogy dolgozott a kultúra területén. Köszönöm.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék. Nyilas Leonov Anita.
NYILAS LEONOV ANITA: Tisztelt Tagtársak! Dr. Katkics Zoltánt az előző MNT
szavazta meg, támogatta abban, hogy igazgató legyen. Ez tény. Önök pontosan, akik
tagjai voltak az előző felállású MNT-nek is, ezt tudják, és akkor egyhangú döntéssel
szavazták meg alighanem. Az, hogy kigolyózni, félrerakni valakit, ez többszörösen
elhangzott. Nem erről szól a történet. Egyáltalán nem. Bárki jelentkezhetett a felhívásra,
hisz nyílt pályázat volt. Nem személyre volt szabva. Az, hogy jelentkezett a sokat
emlegetett informatikus, az informatikus Bús Csaba, aki fiatal informatikusként a József
Attila Könyvtárban kezdett el dolgozni. Ott a munkáját becsülettel, tisztességgel
elvégezte, és látta milyen intézményben, milyen munkát kell végezni, így letette a
könyvtárosi szakvizsgát is. Nem tegnap, nem tegnapelőtt, hanem jó pár évvel ezelőtt. A
munkája, az övé is megbecsült. Lehet, hogy nem ismerik őt egész Vajdaság-szerte, de
akik Kanizsán élnek pontosan ismerik és tudják, hogy milyen kapacitás, hogy szól az
emberekhez ha bemennek, hogy hogyan viszonyul a közösségünkhöz. Az én szememben
ez is érték, és a kanizsaiak szemében is. Hogy mennyire személyre szabott egy pályázat?
Én hiszem, hogy több informatikus is van, aki könyvtárban dolgozik, és pályázhat erre a
munkahelyre. Ha lesz még pályázat. Sőt, ha lejár megint egyszer a megbízott igazgatói
poszt. Bárkinek várjuk a jelentkezését, csak becsülettel végezze el a munkáját, ugyanúgy
ahogy most Vörös Anna is teszi megbízott igazgatóként és csak a közösségünkért
dolgozzon. Köszönöm.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tari István.
TARI ISTVÁN: Tisztelt Tanács! Itt én azt gondolom, hogy a jelenségre kellene
összpontosítanunk. Azok a károk, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács, amelyet az
önmagát mit tudom én, legnagyobb magyar pártnak nevező szervezet.
ELNÖK: Konkrétan, kérem szépen.
TARI ISTVÁN: Ezek a károk itt tapasztalhatók ezen az ülésen. Elmondtam szépen,
hogy köziratokkal dokumentálta Túri Gábor azt, hogy mióta dolgozik. Egyáltalán az
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egész munkássága, aki nem ismeri, illetve aki azt mondja, hogy nagyon jól ismerjük és
aki ráadásul az önkormányzatban Magyarkanizsán a polgármesternek a tanácsnoka, és
aki itt a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke, ha annak az kérdés, hogy a Túri Gábor eleget
tesz-e valamilyen követelménynek, általa fölállított követelménynek, általuk fölállított
követelménynek, az árulást követ el. Elárulja azokat az érdekeket, magyar érdekeket,
nagyon ritkán szoktam mondani, amelyek a legfontosabbak. Tehát az tulajdonképpen az
értelmiséget mélyen lenézi. Ha ez Magyarkanizsán megtörténhet, ez a városnak a
szégyene. De ez a nemzeti tanácsnak is a szégyene. Mert a nemzeti tanácsnak ez az ember,
aki itt most megpróbál, mit tudom én, ilyen-olyan megoldásokkal újabb kiváló embereket
bemutatni itt nekünk, az tulajdonképpen merényletet követ el a művelődési életünk ellen.
És tulajdonképpen a nemzeti tanácsnak mivel az alelnöke, a nemzeti tanácsot is
hihetetlenül kényelmetlen helyzetbe hozza. Ugyanis az, hogy párt alapon folyik a
foglalkoztatás, azt tudjuk, de azt, hogy a kultúránkban, tehát azok az emberek, akik a
legfontosabbak, akik tulajdonképpen a magyar művelődési életünkben
megkerülhetetlenek, ezért nincsen hivatalos nyelvi intézetünk. A hivtalos nyelvben nem
tudunk mit kezdeni. A hivatalos nyelvi bizottság elnöke nem tud rendesen magyarul,
helytelen ajánlatokat ad. Már elnézést, de az a helyzet, hogy ezt nem lehet így működtetni.
Ez a mi szégyenünk. Ezt tudomásul kellene vennünk. Amellett, hogy elkövetjük azokat a
törvénytelenségeket, amelyek itt ránk akarnak erőltetni. Köszönöm. Majd az óbecseihez
is szeretnék hozzászólni. Remélem még a kanizsait nem fejeztük.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék. Kíván-e még valaki hozzászólni? A vitát
berekesztem, és szavazásra bocsátom az előterjesztett anyagokat.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Thurzó Lajos MűvelődésiOktatási Központ igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a
javaslatot?
A Tanács 22 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/238/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 14-én
meghozott Záradékát a Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ
igazgatóbizottsági tagcseréjéről ( iratszám: V/Z/483/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a magyarkanizsai József Attila
Könyvtár alapszabálya 2016. évi módosításának és kiegészítésének jóváhagyása kapcsán.
Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 21 igen, 2 ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/239/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 21-én
meghozott Záradékát a magyarkanizsai József Attila Könyvtár alapszabálya
módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról ( iratszám: V/Z/511/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
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A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a magyarkanizsai József Attila
Könyvtár alapszabálya 2017. évi kiegészítésének jóváhagyása kapcsán. Ki támogatja a
javaslatot?
A Tanács 21 igen 2 ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/240/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 21-én
meghozott Záradékát a magyarkanizsai József Attila Könyvtár alapszabálya
kiegészítésének jóváhagyásáról ( iratszám: V/Z/512/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a magyarkanizsai József Attila
Könyvtár igazgatója kinevezésének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 21 igen, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett a következő döntést
hozta meg (iratszám: M/Z/241/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 27-én
meghozott Záradékát a magyarkanizsai József Attila Könyvtár megbízott
igazgatója kinevezésének eljárásában ( iratszám: V/Z/513/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Fehértemplomi Történelmi
Levéltár igazgatóválasztási eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 21 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/242/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 27-én
meghozott Záradékát a Fehértemplomi Történelmi Levéltár igazgatója
kinevezésének eljárásában ( iratszám: V/Z/519/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Városi Könyvtár
igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 21 igen ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő döntést
hozta meg (iratszám: M/Z/243/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 27-én
meghozott Záradékát a Szabadkai Városi Könyvtár
igazgatóbizottsági tagcseréjéről ( iratszám: V/Z/517/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Községközi
Műemlékvédelmi Intézet igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja
a javaslatot?
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A Tanács 21 igen, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett a következő
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/244/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. augusztus 11-én
meghozott Záradékát a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet
igazgatóbizottsági tagcseréjéről ( iratszám: V/Z/533/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Óbecsei Városi Múzeum
igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 21 igen, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett a következő döntést
hozta meg (iratszám: M/Z/245/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. augusztus 25-én
meghozott Záradékát az Óbecsei Városi Múzeum
igazgatóbizottsági tagcseréjéről ( iratszám: V/Z/539/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Vajdasági Magyar Művelődési
Intézet ellenőrző bizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 21 igen ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett a következő döntést
hozta meg (iratszám: M/Z/246/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. augusztus 25-én
meghozott Záradékát a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
ellenőrző bizottsági tagcseréjéről (iratszám: V/Z/538/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Forum Könyvkiadó Intézet 2017.
évi pénzügyi terve, kiadói terve és munkaprogramja módosításának véleményezése
kapcsán. Jerasz Anikó fog bevezetőt tartani, és ifj. Virág Gábornak külön köszönöm,
hogy eljött. Fontosnak tartottuk, hogy indokolja az anyagot. Jerasz Anikó és utána ifj.
Virág Gábor igazgató urat kérem meg tisztelettel.
JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok! A 71. napirendi pontunk alatt a
Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet 2017-es
évi pénzügyi tervének, kiadói tervének és munkaprogramjának módosítását. A
Végrehajtó Bizottság sürgősségi eljárásban kezelte az ügyet, hiszen közvetlenül az előző
ülésünk után, tudják, hogy július 13-án volt az előző Magyar Nemzeti Tanács ülése, a
kérelem pedig július 14-én érkezett meg hivatalunkba. Ahhoz, hogy az intézmény
zökkenőmentesen tudjon dolgozni, szükséges volt a kérelmet sürgősségi eljárásban
részesíteni. Kérem Önöket, támogassák az általunk meghozott záradékot. Köszönöm
szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Virág Gábort kérem meg tisztelettel.
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IFJ. VIRÁG GÁBOR: Tisztelt nemzeti tanács, Elnökség! A Forum Könyvkiadó
Intézet igazgatóbizottsága 2017. július 11-én Újvidéken megtartott 6. ülésén megvitatta
és elfogadta az Intézet 2017. évi pénzügyi tervének módosítását, kiadói tervének és
munkaprogramjának módosítását. A fenti dokumentumokat postai, illetve elektronikus
úton is eljuttattuk a nemzeti tanács Közigazgatási Hivatalába, illetve mellékeltük a
tartományi titkárság felhívását, amely arra kötelezte az Intézetet, hogy a módosított
dokumentumokat július 17-e és 21-e közötti héten átadja a tartománynak jóváhagyásra,
ezért fordultunk azzal a kérelemmel a nemzeti tanácshoz, hogy a lehetősége szerint
sürgősségi eljárásban hozza meg a döntését, ami meg is történt a Végrehajtó Bizottság
által. Maga a módosítások elsősorban a pénzügyi részt érintik. A kiadói, illetve a
munkaprogramban lényeges változások nem történtek. 40 címszónak a megjelentetését
látja elő a tervünk. Ebből 27 már meg is jelent, dolgozunk, hogy a maradék 13-at is
sikerüljön az év végéig megjelentetnünk, illetve hát a könyvek mellett a két folyóiratnak,
a Hídnak a 12 számát, illetve a Létünknek a 4 számát is előirányozza programunk. Mint
említettem, a pénzügyi részben történtek változások. Összesen 5 682 215,86 dinár
többlettel tudunk gazdálkodni. Ez a tétel úgy állt össze, hogy a költségvetési eszközökre
1 768 250,63 költhetünk többet, külföldi donációból 145 000 dinárral érkezett több,
valamint a fel nem használt többletbevételek összességében 2 898 361,23 dinárt tesznek
ki. Ezeket a bevételeket a mellékelt terv alapján szeretnénk elkölteni, összesen 34 215
081,86 dinár értékben. Kérem Önöket, hogy támogassák a módosítást. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát ezzel kapcsolatban. Tari István kért
szót.
TARI ISTVÁN: Tisztelt Tanács! Egy rövid kérdésem van. a Forum Könyvkiadóban,
vagy egyáltalán egy kiadóban a kéziratok szentek, és az a kérdésem, hogy mely szerzők,
mely kéziratok maradtak ki, kiknek a munkáival bővült ki a kiadói terv, miért maradtak
ki a betervezett kéziratok? Ez érdekelne, mert látom, hogy változás történt.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Válasz.
IFJ. VIRÁG GÁBOR: Változások azért történnek, hogyha egy kézirat nem készül el
időben, a terveink szerint azokat a kéziratokat, amelyeket már beterveztünk az idei évre,
de még nem készültek el azt a jövő évben szeretnénk megjelentetni. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tari István.
TARI ISTVÁN: Tisztelt Tanács! Azért szoktam így érdeklődni a Forum kiadó
igazgatójánál, mert időnként ad ő nekem válaszokat, csak épp ezek a válaszok nem
mindig következetesek. Annak idején azt kérdeztem tőle, hogy kik kerülnek be a Forum
Könyvkiadó tervébe, és ő azt mondta, hogy azok, akik leadták a kéziratot, és akiknek a
kéziratát elfogadta a szerkesztőség, a lektorok, akiknek a nevéről még mindig nem tudok
semmit, benne van a könyvekben, meg lehet nézni. Meg volt ilyen kérdésem is, hogy kik
tartóznak a törzsgárdához. Az igazgató úr ugye elmondta azt nagyon szépen, hogy nem
szokott senkit se fölkérni, tehát mindenki jelentkezik a kéziratával. Hát ez egy érdekes
szerkesztői gyakorlat. Aztán amikor rákérdeztem, hogy azt az értékrendet kik hozzák
össze, kik a szakvéleményezők, akkor azt a választ kaptam, hogy a könyvekből
elolvashatjuk, fel kell lapozni a könyveket. Szóval, folyik itt a kérdezősködés, az
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érdeklődés. És mondom, mivel az egyik legutóbbi válasza az volt, hogy tulajdonképpen
azok a kéziratok kerülnek a Forum Könyvkiadó tervébe, amelyeket elfogad a bizottság.
Most pedig azt hallom, hogy esetleg egyes kéziratok úgy is a tervbe kerülhetnek, hogy
nem fogadta el azokat senki, nem készültek a szakvélemények. Azért érdeklődöm, hogy
na akkor mi van?
ELNÖK: Köszönöm szépen.
IFJ. VIRÁG GÁBOR: Kéziratokról és kézirat tervekről beszélünk, tehát vannak
olyan kéziratok, amelyeknek a szerzői csak egy kézirat tervet nyújtanak be, amit a
Forumnak az igazgatóbizottsága által kiválasztott recenzensek elfogadnak. Egyébként
nem lektorokról, hanem recenzensekről szokott érdeklődni a tanácstag. Ezeket, mint
említettem, minden könyvünknek a végén feltüntetjük annak ellenére, hogy a szerzők és
a szerkesztők kézikönyve azt az ajánlást teszi, hogy a különböző személyeskedések és
ellenségeskedések miatt ne tüntessék fel a recenzensek nevét. Maguk a recenzenseknek a
személye, a múltkor volt egy kérdés arra, hogy emeljek ki ötöt a legfontosabbak közül.
Nincs öt legfontosabb. Minden recenzens, akik egyébként egyetemi tanárok, írók,
fordítók, publicisták, elismert szakemberek, mindegyik ugyanolyan fontosságú a
számunkra.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Replika?
TARI ISTVÁN: Itt a mi vidékünkön a lektorokat, a szaklektorokat recenzeseknek
nevezik. Lehet úgy is nevezni, és ez nem baj ha ez a gyakorlat él a Forum Könyvkiadóban,
hogy igenis föltüntetik a szakvéleményt adóknak a nevét. Én ezt egy nagyon pozitív
gyakorlatnak tartom. Pozitív gyakorlatnak tartom azt, ha valaki vállalja a véleményét. Én
nagyon pozitív gyakorlatnak tartom azt is, hogy az ember egy könyv elolvasása után vagy
közben, vagy előtte, megtudhatja azt is, hogy azt a könyvet ki szakvéleményezte.
Úgyhogy ezzel nincs gond. A gond azzal van, hogyha az ember a legfontosabb szerzőit,
és a legfontosabb szakvéleményezőit nem akarja megnevezni, mondván azt, hogy
mindenki fontos. Mert én azt gondolom, hogy a kultúrában és a művelődésben az értékek
nagyon, de nagyon konkrétan kötődnek nevekhez. Tehát a nevek a fémjelek. Köszönöm.
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki hozzászólni. Berekesztem a vitát és
szavazásra bocsátom. Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a
Forum Könyvkiadó Intézet 2017. évi pénzügyi terve, kiadói terve és munkaprogramja
módosításának véleményezése kapcsán?
A Tanács 22 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/247/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 14-én
meghozott Záradékát a Forum Könyvkiadó Intézet 2017. évi pénzügyi terve,
kiadói terve és munkaprogramja módosításának véleményezéséről
(iratszám: V/Z/484/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
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A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szávaszentdemeter (Mitrovica)
város 2017. évi kulturális pályázatának véleményezése kapcsán. Jerasz Anikó teszi meg
az előterjesztést.
JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok!
Mitrovica Város Közigazgatási Hivatala Kulturális, Sport és Ifjúsági Osztályának
kérelme alapján a kulturális pályázatra beérkezett Szerémség Magyar Művelődési
Egyesület pályázatát a Végrehajtó Bizottság támogatásra javasolta 78.000 dinár értékben.
Mitrovica Város pályázatára ez az egyetlen magyar kisebbségre vonatkozó pályázat
érkezett be, melyet a Kulturális Bizottság is megvitatott és a Végrehajtó Bizottság csak
megerősítette, illetve teljes egészében elfogadta a Kulturális Bizottság által tett javaslatot
és a teljes kért összegben támogatásban részesítette a pályázót. Kérem Önöket,
támogassák a Végrehajtó Bizottság záradékát. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Megnyitom a vitát ezzel kapcsolatban.
Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság
döntésének jóváhagyását Mitrovica Város 2017. évi kulturális pályázatának
véleményezése kapcsán?
A Tanács 21 igen, ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett a következő döntést hozta
meg (iratszám: M/Z/248/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 19-én
meghozott Záradékát Mitrovica Város kulturális pályázata
pénzeszközelosztási javaslatáról (iratszám: V/Z/502/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Vajdasági Autonóm Tartomány
2017. évi köztájékoztatási pályázatának véleményezése kapcsán. Jerasz Anikót kérem
meg ismét.
JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok!
A 73. napirendi pontunk alatt a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és
Vallási Közösségi Titkárság kérelme szerepel, melynek alapján a Végrehajtó Bizottság
javaslatot tett a 2017-es évi köztájékoztatási pályázatra beérkezett pályázatok
támogatására. A támogatásra javasolt pályázatok listája a javasolt összegekkel együtt a
záradék részét képezik. Engedjék meg, hogy azt elmondjam, hogy a teljes pályázati keret
3.700.000,00 dinárt tett, a magyar kisebbségre vonatkozó rész ennek a 60%-a, azaz
2.220.000,00 dinár. A pályázatra összesen 22 magyar kisebbségre vonatkozó magyar
nyelvű és többnyelvű pályázat érkezett be véleményezésre. A beérkezett pályázatok közül
a Tájékoztatási Bizottság 10 pályázatot támogatott. A Tájékoztatási Bizottság
támogatottjainak listáját a Végrehajtó Bizottság teljes egészében elfogadta és azt
megerősítette. Kérem Önöket, fogadják el a záradékunkat. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyi kiegészítést, hogy a 60%-ot mi szabjuk meg,
tehát a bizottság dönt így, mert hogy itt csak prioritási ranglista van, itt pénzösszegekre
is lebontjuk a támogatást, hiszen ilyen formában tudjuk igazán követni, hogy
véleményezésünk milyen meghallgatásra talált, és ezt általában a Tájékoztatási Bizottság
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elnöke és maga a testület nagyon profi módon tudja ellátni. Tehát ez a 60% lényegében a
mi részvételi arányunk a kisebbségek körében. Köszönöm szépen. Tessék. Berekesztem
a vitát és szavazásra bocsátom. Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének
jóváhagyását a Vajdaság Autonóm Tartomány 2017. évi köztájékoztatási pályázatának
véleményezése kapcsán?
A Tanács 21 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/249/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. augusztus 30-án
meghozott Záradékát a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási
Közösségi Titkárság köztájékoztatási pályázatának
pénzeszközelosztási javaslatáról(iratszám: V/Z/555/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban előterjesztések
együttes megvitatását javaslom ezúttal a 74.-től a 76. napirendi pontig tekintettel arra,
hogy azok témája a helyi önkormányzati nemzetek közötti viszonyügyi tanácsba
kinevezendő tagok javaslatával kapcsolatos. Javaslatom szavazásra bocsátom!
A Tanács 21 igen, 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő ülésvezetési
záradékot hozta meg:
A Tanács elfogadja a 74–76. napirendi pontok együttes megvitatását.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Újvidék Város Nemzetek Közötti
Viszonyügyi Tanácsába kinevezendő tagok javaslata kapcsán; a Végrehajtó Bizottság
döntésének jóváhagyása Titel Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába
kinevezendő tagok javaslata kapcsán; és a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása
Törökkanizsa Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába kinevezendő tagok
javaslata kapcsán. A három napirendi ponttal kapcsolatban Jerasz Anikó tart bevezetőt.
JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok!
Újvidék Város Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába a Végrehajtó Bizottság az
alábbi személyeket javasolta a magyar nemzeti közösség képviselőjeként: Erdődi Edvina
újvidéki lakost, okleveles jogász és Nagy Márta újvidéki lakost, közgazdász.
A 75. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága Titel Község
Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába alábbi személyeket javasolta a magyar
nemzeti közösség képviselőjeként: Latinkić Magda titeli lakost, vállalkozót tagnak, míg
Sörös István sajkáslaki lakost, földművest helyettesnek.
A 76. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága Törökkanizsa Község
Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába alábbi személyeket javasolta a magyar
nemzeti közösség képviselőjeként: Faragó Valéria törökkanizsai lakost, jogász
technikust, Kardos András szerbkeresztúri lakost, gépésztechnikust és Romhányi Ilona
törökkanizsai lakos nyugdíjast. Enegedjék meg, hogy elmondjam, hogy mind a három
kérelemmel kapcsolatban a Nyelvhasználati Bizottság is véleményt formált és
egyhangúlag támogatásban részesítette a jelölteket.
Kérem Önöket, támogassák a Végrehajtó Bizottság döntéseit. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Megnyitom a vitát ezzel kapcsolatban.
Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság
döntésének jóváhagyását Újvidék Város Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába
kinevezendő tagok javaslata kapcsán?
A Tanács 21 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/250/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 21-én
meghozott Záradékát a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsba
kinevezendő tagok javaslatáról (iratszám: V/Z/507/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Titel Község Nemzetek Közötti
Viszonyügyi Tanácsába kinevezendő tagok javaslata kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?
A Tanács 21 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/251/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 21-én
meghozott Záradékát a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsba
kinevezendő tagok javaslatáról (iratszám: V/Z/508/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Törökkanizsa Község Nemzetek
Közötti Viszonyügyi Tanácsába kinevezendő tagok javaslata kapcsán. Ki támogatja a
javaslatot?
A Tanács 21 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/252/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 27-én
meghozott Záradékát a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsba
kinevezendő tagok javaslatáról (iratszám: V/Z/531/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: a 77. napirendi pont a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az
Újvidék városbeli utcanév-véleményezés kapcsán. Jerasz Anikót kérem, hogy tegye meg
javaslatát.
JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok!
Utolsó napirendi pontunk alatt a mai napon az Újvidék Város Településrészek és
közszolgálatok névadó bizottságának kérelme szerepel, melynek alapján a Végrehajtó
Bizottság támogatta: az Újvidék I Kataszteri Község 2258/6 és 2262/9 helyrajzszámú
parcelláján levő utca neve legyen Dr. Nikola Krstić utca; a Futak Kataszteri Község
1286/7, 1309/4, 1320/1 és egyéb helyrajzszámú parcelláján levő utca neve legyen Jovan
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Tucakov utca; a Futak Kataszteri Község 6832 helyrajzszámú parcelláján levő utca neve
legyen Anastas Bocarić utca; a Péterváradi 9. új utca neve legyen Milivoj Nikolajević
utca; a kamenicai parknál elhelyezkedő sétány neve legyen Veljo Ribar sétány.
Ezt a kérelmet is természetesen megvitatta és megbeszélte a Nyelvhasználati
Bizottság és egyhangúlag támogatásban részesítette.
Kérem Önöket, fogadják el a Végrehajtó Bizottság döntését. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel a bizottság elnöke nincs jelen így vitára
bocsátom az anyagot. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki támogatja a
Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását az Újvidék városbeli utcanév
véleményezés kapcsán?
A Tanács 21 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/253/2017):
1. Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. július 27-én
meghozott Záradékát utcanév-véleményezéséről (iratszám: V/Z/530/2017).
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
ELNÖK: Egyéb időszerű kérdésekhez érkeztünk. Ezzel kapcsolatban Tari István kért szót.
TARI ISTVÁN: Tisztelt nemzeti tanács, Elnök Úr! Öt kérdésem lenne.
1.) Az elmúlt iskolaévben hány elsős, másodikos, harmadikos, negyedikes és végzős
egyetemista részesült ösztöndíjban, illetve kollégiumi elszállásolásban az újvidéki
Európa Kollégiumban? Mit mutat a tömbbeli szórványból érkező magyar diákjaink
létszáma az elmúlt iskolaévben? Hányan és honnan érkeztek? Hányan pályáztak
ösztöndíjra a kollégiumi ellátásra a most kezdődő tanévben? Hány ösztöndíjas kollégiumi
kérvényt hagytak jóvá településekre és évfolyamokra lebontva a most kezdődő tanévben?
Ez a kollégiumra vonatkozó kérdés.
2.) Mivel a Magyar Nemzeti Tanács átvette a Szerbiai Nemzeti Tanács koordinációs
testületének vezetését, Hajnal Jenőtől kérdem: mikor fog jelentést tenni az MNT elnöke
az MNT tagoknak a szóban forgó koordinációs testületekben képviselt álláspontokról, az
ott kifejtett munkáról, és az ott kialakított közös álláspontokról?
3.) Mikor fog a Magyar Nemzeti Tanács elnöke jelentést tenni a Magyar Nemzeti
Tanács tagjainak az államigazgatási és helyi önkormányzat a miniszter úrral való
találkozóról, és az ott vállalt kötelezettségekről a köztájékoztatási stratégia
kidolgozásáról, valamint az új nemzeti tanácsokról szóló törvény kidolgozásáról? Lassan
elmúlik a megbízatási időnk és még mindig sehol sincs ugye az új törvény. Hol tart ez a
folyamat és mikor várható az új nemzeti tanácsokról szóló törvény elfogadása?
4.) A Vajdasági Képviselőház 2017. június 16-án megtartott ülésén elfogadtak egy
olyan határozatot mely csökkenti az eddig gyakorolt nyelvhasználati jogokat a
Vajdaságban. Az eddigi gyakorlathoz képest a tartomány a Hivtalos Lapot teljes
terjedelmében megjelentette magyarul, és a többi vajdasági hivatalos nyelven is, ezentúl
a határozat értelmében csak a Hivatalos Lap általános részét fogják megjeleníteni
magyarul, míg a többi része csak szerb nyelven lesz elérhető, ami látványos hátralépést
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jelent a szerzett jogok területén. Mit szándékozik tenni az MNT a magyarságot sújtó
nyilvánvaló jogsérelem orvoslása céljából?
5.) Hol tart az Újvidéki Egyetem Jogi Karán a magyar nyelvű fölvételi
vizsgalehetőség biztosítása? Mit tett a Magyar Nemzeti Tanács, valamint annak illetékes
Nyelvhasználati Bizottsága az anyanyelvükön felvételi vizsgát tenni szándékozó magyar
diákok ügyében? Köszönöm a figyelmet. Átadom írásban.
ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Az Európa Kollégiummal kapcsolatos fölvételt mi
szabályoztuk, határoztuk meg a határidőt. Nyilvánvaló, hogy erre ebben a pillanatban,
tehát november végére tudunk választ adni.
TARI ISTVÁN: Írásban átadtam, majd írásban felelnek.
ELNÖK: Természetesen. Köszönöm szépen. Joó-Horti Lívia. Tessék.
JOÓ-HORTI LÍVIA: Közoktatással kapcsolatban szeretnék kérdéseket átnyújtani, és
a Hivatalt kérném, hogy zárolt határidővel kérje le az adatokat, erre szeptember 11-e és
20-a közötti határidőt szabtam meg, mivel tapasztalatom szerint megoldható. Nyilván
abból indulok ki, sajnos tapasztalat, hogy az iskolába beiratkozó és a tanévet megkezdő
diákok száma között elég nagy szokott lenni a különbség, úgy az általános mint a
középiskolások esetében és erre szeretnék egy kimutatást. Gondolom ez a nemzeti
tanácsnak is lényeges és fontos abban a vonatkozásban voltak is nyilatkozatok a
tanévkezdéskor kérik le az adatokat. Én is kérném ezt. Köszönöm.
ELNÖK: Köszönöm. Nyilvánvalóan a mozgás végett szükséges lesz. Köszönöm
szépen. Tessék. Kíván-e még valaki hozzászólni? Amennyiben nem, mielőtt berekesztem
az ülést, szeretném megköszönni mindazoknak, akik 9 órára eljöttek, és a Zentai
Gimnázium épületében találkozhattunk a zentai oktatási intézmények vezetőivel. Fontos,
hasznos beszámolókat hallgattunk meg. Most pedig mindenkit szeretettel megkérnék,
hogy együtt menjünk át a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetbe, ahol a nézelődés után
egy rövid kis állófogadás lesz. Fontosnak tartom, hogy az intézet munkájával, egyebek
között a digitalizálás programjával, a Magyar Szó digitalizálásával és egyéb dolgokkal
kézzelfogható módon ismerkedjenek meg.
Amit fontosnak tartanék még elmondani, hogy ma délután nyitja kapuit a Kanizsai
Írótábor, akinek módja és lehetősége van, az délutántól kezdve bekapcsolódhat a tábor
munkájába. Fontosnak tartottam Udvarszállást, amikor említettem, hogy elmondjam, hogy
egy olyan programot juttatott el hozzánk Horváth Gizella, a Petőfi Sándor Magyar
Művelődési Egyesület elnöke (Kisboldogasszony-napi búcsú van a faluban), példaértékű,
hogy hogyan és miként fogalmazták meg, és hogyan látják önmagukat. Tehát azt hiszem,
hogy bármennyire reménytelen helyzetnek tűnik egy-egy szórványközösség, ilyen
meghívásra úgy érzi az ember, hogy tényleg amit lehet, minden támogatást adjon meg nekik.
Holnap a délvidéki magyarság egyik jelentős, legfontosabb búcsúja lesz Doroszlón, a
Kisboldogasszony-napi búcsú, és akinek módja és lehetősége van főtisztelendő Verebélyi
Árpád bizottsági elnök, kegyhelyigazgató, címzetes főesperes és kerületi esperes szeretettel
vár bennünket.
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Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, és amennyiben a napirendi pontok ilyen
ütemben halmozódnak, akkor lehet, hogy ismét hamarosan találkozni fogunk. Ezúttal már
nagy valószínűséggel Szabadkán és egy szórvány közösségben várható egy következő
ülés, amelyen majd olyan témákat tárgyalunk meg, amelyek oda kötődnek. Köszönöm
szépen mindenkinek a figyelmet.
Miután több kérdés, illetve indítvány nem hangzott el, mgr. Hajnal Jenő 13 óra 15
perckor berekesztette a Magyar Nemzeti Tanács huszonnyolcadik rendes ülését.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: MNT-001073/K/2017 - M/11/1
Keltezés: 2017. szeptember 7.
…………………………………
Tómó Szalma Beáta,
jegyzőkönyvvezető

P. H.
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…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az
M/H/6/2017. iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének d) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21ei ülésén meghozza a következő
HATÁROZATOT
A MAGYAR NEMZETI TANÁCS
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
1. szakasz
E határozattal módosul A Magyar Nemzeti Tanács 2017. évi költségvetéséről szóló határozat (meghozva 2016. december 29-én az M/H/15/2016.
iratszám alatt és módosítva 2017. március 20-án az M/H/3/2017. iratszám alatt).
2. szakasz
A határozat 1. szakaszában az „1 128 871 001,00” összeg törlődik, helyébe pedig a „1 183 104 624,00” összeg kerül.
3. szakasz

1
I.

Közgazd.
osztályozás
(kontó)

Csoport

A határozat 2. szakaszában szereplő táblázat teljes egészében törlődik, helyébe pedig az alábbi táblázat kerül:

2
311
TŐKE
311700 2016. évi fel nem használt eszközök átvitele

BEVÉTELEK

Összeg (RSD)

3

4
526 542 207,00
Összesen I.

526 542 207,00

ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK

II.

731
KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI
731100 Külföldi államok adományai
733
733100
733100
733100

560 316 775,00
560 316 775,00

MÁS HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI
Köztársasági
Tartományi
Önkormányzati

90 635 642,00
59 438 983,00
24 696 659,00
6 500 000,00
Összesen II.

650 952 417,00

EGYÉB BEVÉTELEK

III.

741
VAGYONI BEVÉTELEK
741100 Kamatokból származó bevételek

3 000 000,00
3 000 000,00

744
TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI
744000 Várady kiválósági ösztöndíjprogram
744100 Korábbi ösztöndíjasok adománya, illetve visszautalások

1 550 000,00
550 000,00
1 000 000,00

745
VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK
745100 Vegyes és határozatlan bevételek

1 060 000,00
1 060 000,00
Összesen III.

A KÖLTSÉGVETÉS TELJES RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZEI I–III.

5 610 000,00
1 183 104 624,00

4. szakasz
A határozat 3. szakaszában az „1 128 871 001,00” összeg törlődik, helyébe pedig a „1 183 104 624,00” összeg kerül
5. szakasz

Közgazd.
osztályozás
(kontó)

Pozíció

A határozat 4. szakaszában szereplő táblázat teljes egészében törlődik, helyébe pedig az alábbi táblázat kerül:

2

1
410
1
2
3

4
5

411
412
413

415
416

LEÍRÁS
3
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
Az alkalmazottak keresete, pótlékai és térítményei
Az alkalmazottak bérköltsége alapján a munkaadót terhelő szociális járulékok
Természetbeni juttatások
119 - Egyéb természetbeni juttatás (egészségügyi)
142 - Alkalmazottak gyermekeinek ajándéka
160 - Parkolási költségek
Alkalmazottak költségtérítései
110 - Alkalmazottak útiköltségének megtérítése
Az alkalmazottak jutalma és egyéb kiadások
130 - MNT tagok, tisztségviselők és bizottsági tagok illetménye

Összeg (RSD)
4
45 400 000,00
30 000 000,00
6 000 000,00
850 000,00
200 000,00
150 000,00
500 000,00
650 000,00
650 000,00
7 900 000,00
7 900 000,00

420
6

ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE
421 Állandó költségek
100 - A fizetésforgalom és a banki szolgáltatások költségei
400 - Kommunikációs költségek
410 Telefonok
420 Postai kézbesítési költségek

500 - Biztosítási költségek

200 000,00

422 Utazási költségek
100 - Hivatalos belföldi utazási költségek
120 Utazási költségek belföldön
Általános iskolák harmadik osztályos tanulóinak osztálykirándulása
Egyéb, autóbusszal és vonattal történő utazási költségek belföldön
130 Szállásköltségek belföldön
190 Egyéb belföldi utazási költségek

200 - Hivatalos külföldi utazási költségek
220 Utazási költségek külföldön
230 Szállásköltségek külföldön
290 Egyéb külföldi utazási költségek

900 - Egyéb szállítási költségek
423 Szerződés alapján végzett szolgáltatások
100 - Adminisztratív szolgáltatások

210 Oktatási szolgáltatás

425 Folyó javítás és karbantartás
100 - Épületek folyó javítási és karbantartási költségei
200 - Felszerelések folyó javítási és karbantartási költségei
210 Közlekedési felszerelés folyó javítási és karbantartási költségei
220 Adminisztratív felszerelés folyó javítási és karbantartási költségei

426 Anyagköltség
100 - Adminisztratív anyagok költsége
110
120
130
190

Irodaanyagok
Munkaruhák
Virágdíszítés, koszorúk stb.
Egyéb adminisztratív anyagok

300 - Alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok
400 - Közlekedéshez kapcsolódó anyagok
600 - Oktatáshoz, kultúrához és sporthoz kapcsolódó anyagok
610 Oktatáshoz kapcsolódó anyagok

800 - Tisztítószerek és vendéglátóipari anyagköltség
900 - Egyéb anyagköltség

460
13

8 920 000,00
8 400 000,00
2 100 000,00
1 395 000,00
705 000,00
350 000,00
3 850 000,00

470 000,00
50 000,00
100 000,00
320 000,00

50 000,00
395 209 957,00
1 610 000,00

350 000,00
100 000,00
2 700 000,00

700 - Reprezentációs költség
424 Speciális szolgáltatások
200 - Szolgáltatások az oktatás, a kultúra és a sport területén

430

1 500 000,00

200 - Számítástechnikai szolgáltatások
300 - Alkalmazottak oktatása és képzése
400 - Tájékoztatási szolgáltatások

510 Könyvvizsgálói szolgáltatás
520 Jogi szolgáltatások
590 Egyéb szakszolgáltatás
- Munkavédelem
- ELO Irat- és Dokumentumkezelő Rendszer karbantartása
- Az Abacus könyvelési szoftver karbantartása
- Pszichológiai alkalmassági tesztelés
- A szabadkai Szent Teréz-székesegyház felújítási költségei (I. szakasz)
- A szabadkai Szent Teréz-székesegyház felújítási költségei (II. szakasz)
- A Szabadkai Zsinagóga felújítási költségei
- A programok alkalmával megvalósult egyéb szakszolgáltatások

12

1 500 000,00

1 300 000,00
310 000,00

500 - Szakszolgáltatások

11

100 000,00
100 000,00

110 Fordítási szolgáltatások
130 Könyvelési szolgáltatások

410 Nyomdai szolgáltatás
430 Reklám és propaganda
440 Médiaszolgáltatások
- Pannon RTV
- Vajdaság Ma
- Dinovizija
- Újságelőfizetések

10

400 000,00

600 - Terem és felszerelés bérlése

910 Egyéb költségek

9

1 300 000,00
350 000,00
300 000,00
100 000,00

900 - Egyéb költségek

8

350 000,00
1 650 000,00

510 Vagyonbiztosítás
520 Alkalmazottak biztosítása
610 Ingatlan- és terembérlet
620 Felszerelés bérlése

7

418 459 384,00
4 100 000,00

AMORTIZÁCIÓ
Amortizáció
TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB TRANSZFEREK
465 Egyéb folyó támogatások és transzferek
100 - Egyéb folyó támogatások és transzferek
KULTÚRA
Vajdasági magyar kulturális épített örökség
Műemlékvédelem és -gondozás
Az aracsi kő másolatának elkészítése

1 000 000,00
300 000,00
1 400 000,00
600 000,00
240 000,00
500 000,00
60 000,00

386 255 498,00
250 000,00
750 000,00
385 255 498,00
50 000,00
650 000,00
200 000,00
150 000,00
47 985 208,00
47 627 217,00
274 770 110,00
13 822 963,00

4 194 459,00
6 100 000,00
6 100 000,00
6 100 000,00

1 000 000,00
200 000,00
800 000,00
400 000,00
400 000,00

3 129 427,00
1 307 900,00
500 000,00
237 900,00
450 000,00
120 000,00

350 000,00
1 300 000,00
60 000,00
60 000,00

100 000,00
11 527,00
10 000 000,00
10 000 000,00
632 550 385,00
632 550 385,00
632 550 385,00
45 254 383,00
536 521,00
536 521,00
0,00

A belcsényi kastély felújításához szükséges tervdokumentáció beszerzése és feldolgozása az
épület rekonstrukciójához
Vajdasági magyar szellemi kulturális örökség programjai
Szellemi örökség
A VMMI archiválási és digitalizálási tevékenységének támogatása
Tematikus megemlékezések
Gulag – Elhallgatott történelem című konferencia támogatása
Gulag – regionális kutatások és emlékgyűjtés a vajdasági diákok bevonásával
Gulag – központi emlékhely kialakítása és ünnepélyes felavatása
A reformáció 500. évfordulója és a Szent László Emlékév tematikus programjainak támogatása
Az Arany János Emlékév tematikus programjainak támogatása
Egyéb évfordulók tematikus programjainak támogatása
A Magyar Kultúra Ünnepe 2017
Értékteremtés
Intézményfejlesztés és esélyteremtés
Közgyűjteményi és művelődésiházi fejlesztések
A Zentai Magyar Kamaraszínház működési
és programtevékenységeinek támogatása
A Topolya Község Múzeuma működési költségeinek támogatása
Tanyaszínház 2017 – Bánsági turné
Hivatásos színházak tájolási programja
Amatőr színházak tájolási programja
Színházkritikai újságíróképzés
Vajdasági Magyar Drámaíró Verseny 2017
Az Álom hava című történelmi játékfilm Vajdaságban történő forgalmazásának támogatása
Gion Nándor ifjúsági regénypályázat
Képzőművészeti monográfiák támogatása
A Forum-könyvbusz programjai
A Forum működési és programtámogatása
Kiemelt díjak
Híd irodalmi díj
Forum képzőművészeti díj
Pataki-gyűrű díj
Bazsalikom-díj
Életfa díj
Hagyományőrzés
Az Ezüst csengő című kórustalálkozó és szakmai konferencia
A cserkészélet és cserkésztáborok támogatása
Kiemelt jelentőségű rendezvények támogatása – pályázat
Általános pályázat amatőr művelődési egyesületek részére
Nemzeti önazonosságot őrző hagyományos rendezvények támogatása – pályázat
OKTATÁS
Intézményfejlesztés és esélyteremtés
Vackor beiskolázási program 2016
Vackor beiskolázási program 2017
Újvidéki napközis program 2016-–2017
A szórványiskolákban működő magyar nyelvű napközis foglalkozások
támogatása és fejlesztése
A külhoni magyar tematikus évek 2017. évi programjai
(Zentai Egészségügyi Középiskola fejlesztési támogatása)
Felsőoktatási ösztöndíjprogram 2016–2017
Felsőoktatási ösztöndíjprogram 2017
A Várady kiválósági ösztöndíjprogram támogatása
Általános iskolások szabadidős programjainak támogatása
A diplomahonosítás költségeinek megtérítése 2016
A diplomahonosítás költségeinek megtérítése 2017
Tehetséggondozó programok támogatása
A Zentai Közkórház főnővéri képzésének 2016. és 2017. évi támogatása
Kárpát-medencei óvodafejlesztési program vajdasági megvalósulásának I. üteme
Kárpát-medencei óvodafejlesztési program képzéseinek támogatása
2016 a külhoni magyar szakképzés éve
A külhoni szakképzési program átjárhatósági ösztöndíjának támogatása
Oktatási és kutatásfejlesztési projektum az újvidéki székhelyű Európa Kollégiumban
Középiskolai tartalmi és szakkollégiumi fejlesztések
A 2015 a külhoni magyar szakképzés éve program folytatása keretében megszervezendő régiós
versenyek lebonyolításának támogatása (Szakma Sztár Fesztivál)
A Demokrácia 1×1 2017 elnevezésű vetélkedő megszervezése
A magyar anyanyelvű pedagógusok szakmai támogatása
Diák- és pedagógusközpontú, magyar szellemiségű vetélkedők és programok támogatása
A szülőföld szeretetét erősítő oktatási-nevelési programok és osztálykirándulások támogatása
A vajdasági magyar pedagógusok sokrétű szakmai, Szerbiában akkreditált 2016. évi
továbbképzésének támogatása
A vajdasági magyar pedagógusok sokrétű szakmai, Szerbiában akkreditált 2017. évi
továbbképzésének támogatása
Az oktatási emberi erőforrás kataszterének és adatbázisának fejlesztése
A magyar identitást erősítő és fejlesztő közoktatási programok elsősorban gimnáziumok és
művészeti szakközépiskolák részére
A Magyar Nemzeti Tanács 2017. évi fejlesztőpedagógiai programjának támogatása
Kiemelt jelentőségű oktatási intézmények támogatása – pályázatok
Nem kiemelt jelentőségű oktatási intézmények támogatása – pályázatok
TÁJÉKOZTATÁS
Intézményfejlesztés és esélyteremtés
A Magyar Szó Lapkiadó Kft. transzfertámogatása
A Magyar Szó Lapkiadó Kft. ingatlan- és eszközfejlesztésének támogatása
Hét Nap Lapkiadó Kft. transzfertámogatása
Kistérségi médiaprojektumok támogatása – pályázat
A médiához kötődő civil egyesületi munka támogatása
Normatív támogatás
Pannónia Alapítvány
Magyar Szó Lapkiadó Kft.

0,00
3 039 231,00
1 000 000,00
1 000 000,00
2 039 231,00
0,00
0,00
0,00
1 639 231,00
0,00
0,00
400 000,00
33 978 631,00
33 478 631,00
23 926 253,00
3 000 000,00
500 000,00
600 000,00
2 000 000,00
500 000,00
200 000,00
300 000,00
652 378,00
300 000,00
500 000,00
400 000,00
600 000,00
500 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00

7 700 000,00
100 000,00
600 000,00
2 000 000,00
3 000 000,00
2 000 000,00
346 098 924,00
336 776 926,00
0,00
1 737 850,00
1 375 419,00
4 929 352,00
11 538 462,00
37 579 844,00
210 923 945,00
6 093 579,00
0,00
1 557 358,00
1 147 280,00
1 032 694,00
3 668 123,00
34 000 568,00
3 384 615,00
0,00
30 804,00
12 760 522,00
3 839 854,00
792 042,00
384 615,00
9 321 998,00
182 964,00
126 790,00
0,00
989 726,00
1 136 188,00
1 153 846,00
732 484,00
3 000 000,00
2 000 000,00
240 247 078,00
233 296 374,00
37 800 220,00
192 307 692,00
1 538 462,00
1 000 000,00
650 000,00
6 950 704,00
4 950 704,00
1 000 000,00

Hét Nap Lapkiadó Kft.
HIVATALOS NYELV- ÉS ÍRÁSHASZNÁLAT
Fordítói szeminárium és jogi tanácskozás
Joghallgatók szaknyelvi képzése
Pályázat közmegbízatást végző szerveknek – dokumentumfordítás
A Vajdasági Magyar Nyelvi Iroda honlapjának tartalmi feltöltése
A szerbül anyakönyvezett nevek magyar helyesírással való beírási
költségeinek megtérítése

480
14

EGYÉB KIADÁSOK
481 Civil szervezetek támogatása
900 - Nonprofit szervezetek támogatása

4 441 788,00

482 Adók, kötelező illetékek és büntetések
100 - Egyéb adók
200 - Kötelező illetékek

17

400 000,00

ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK ÉS TARTALÉKESZKÖZÖK
499 Tartalékeszközök

510

ALAPESZKÖZÖK
512 Gépek és felszerelések
100 - Közlekedési felszerelés

5 369 289,00
5 369 289,00

200 - Adminisztratív felszerelés

18

197 320,00
197 320,00
71 655 747,00
64 975 221,00

110 3 darab személygépkocsi vásárlása
210
220
230
240
250

104 494,00
187 294,00
1 000 000,00
2 500 000,00
600 000,00
50 000,00

300 000,00
100 000,00

490
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100 000,00

4 841 788,00
4 441 788,00

2017. évi szórványstratégiai fejlesztések és programtámogatások
Szórványstratégiai fejlesztések, diák- és pedagógusközpontú programok 2016. évi támogatása
Szórványközpontok fejlesztési és programtámogatása
Nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek támogatása – pályázat
Népesedési és családgondozási cselekvési program támogatása
A verbászi Szirmai Károly Művelődési Egyesület támogatása

15

1 000 000,00
950 000,00
0,00
150 000,00
350 000,00
350 000,00

23 865 049,00
4 931 859,00
13 103 353,00
250 000,00
1 584 929,00
3 994 908,00

Irodai felszerelés
Számítógépes felszerelés
Kommunikációs felszerelés
Elektronikai és fotózási felszerelés
Háztartási és vendéglátási felszerelés

300 - Mezőgazdasági felszerelés
500 - Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés
600 - Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés
900 - Gyártási, álló-, motoros és nem motoros felszerelés
515 Szellemi vagyon
100 - Szellemi vagyon

2 178 581,00
2 814 961,00
28 940 106,00
1 807 235,00
6 680 526,00
6 680 526,00

110 Számítógépes szoftver
120 Irodalmi és művészeti alkotások

600 000,00
6 080 526,00

MINDÖSSZESEN

1 183 104 624,00

6. szakasz
A határozat további részeiben változatlanul hatályban marad.
7. szakasz
Jelen határozat közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/H/9/2017
Keltezés: 2017. november 21.
……………………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Szekeres László Alapítvány alapszabályának módosítását a
Tanácsnak 2017. november 15-én a SZLA: XV-59/2017. iratszámú kérelemben elküldött
határozatjavaslat szerint.
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/254/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A VAJDASÁGI MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET 2018. ÉVI MUNKA- ÉS
PÉNZÜGYI TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2018. évi munka- és
pénzügyi tervét a Tanácsnak 2017. október 10-ei keltezésű, 248/16-II/13. iratszámú
kérelemben elküldött dokumentum szerint.
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/255/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
AZ ADAI MŰSZAKI ISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE HARMADIK
MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja az Adai Műszaki Iskola kollektív szerződése harmadik
módosítását és kiegészítését a Tanácsnak 2017. november 8-ai keltezésű levélben
megküldött, 17-274/2017-1. iktatószámú dokumentum szerint.
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/256/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A VERBÁSZI BOŠKO BUHA ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY
IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 29-én meghozott
Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatója megválasztásának véleményezéséről
(iratszám: V/Z/273/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/257/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A TORONTÁLVÁSÁRHELYI MOŠA PIJADE ÁLTALÁNOS ISKOLA
IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. október 17-én meghozott
Záradékát az általános iskola igazgatója megválasztásának véleményezéséről (iratszám:
V/Z/281/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/258/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A SZABADKAI KIZUR ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 8-án meghozott
Záradékát az oktatási intézmény igazgatója megválasztásának véleményezéséről
(iratszám: V/Z/296/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/259/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A PIROSI SZENT SZÁVA ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓVÁLASZTÁSI
ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 8-án meghozott
Záradékát az oktatási intézmény igazgatója megválasztásának véleményezéséről
(iratszám: V/Z/300/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/260/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A ZENTAI KÖZGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI KÖZÉPISKOLA
IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 8-án meghozott
Záradékát az oktatási intézmény igazgatója megválasztásának véleményezéséről
(iratszám: V/Z/297/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/261/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
AZ ÚJVIDÉKI BRANKOVO KOLO KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON
IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 22-én meghozott
Záradékát a középiskolai diákotthon igazgatóválasztási eljárásában (iratszám:
V/Z/260/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/262/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A ZOMBORI KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON IGAZGATÓVÁLASZTÁSI
ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. október 25-én meghozott
Záradékát a középiskolai diákotthon igazgatóválasztási eljárásában (iratszám:
V/Z/287/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/263/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A HÓDSÁGI MADÁRFIÓKA ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY
IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN
MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 22-én meghozott
Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában
(iratszám: V/Z/259/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/264/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A CSÓKAI ÖRÖM ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY
IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. október 17-én meghozott
Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában
(iratszám: V/Z/283/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/265/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
AZ ÓBECSEI TESTVÉRISÉG ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA ISKOLASZÉKI
TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 14-én meghozott
Záradékát az általános és középiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám:
V/Z/257/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/266/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A BEODRAI DR. ĐORĐE JOANOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI
TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 26-án meghozott
Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám:
V/Z/268/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/267/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A PÉTERRÉVEI SAMU MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI
TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 3-án meghozott
Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám:
V/Z/288/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/268/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A VAJSZKAI ALEKSA ŠANTIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI
TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 8-án meghozott
Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám:
V/Z/293/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/269/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A NAGYBECSKEREKI ANGELINA KOJIĆ GINA KÖZÉPISKOLAI
DIÁKOTTHON IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA
KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 8-án meghozott
Záradékát a diákotthon igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában (iratszám:
V/Z/294/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/270/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A SZABADKAI EGYETEMISTA KÖZPONT IGAZGATÓBIZOTTSÁGI
TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 26-án meghozott
Záradékát az egyetemista központ igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában (iratszám:
V/Z/269/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/271/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A SZABADKAI EGYETEMISTA KÖZPONT IGAZGATÓBIZOTTSÁGI
TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 8-án meghozott
Záradékát az egyetemista központ igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában (iratszám:
V/Z/295/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/272/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
AZ ELSŐ OSZTÁLYOS NÉPI HAGYOMÁNYOK TANKÖNYV JÓVÁHAGYÁSA
KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. október 25-én meghozott
Záradékát magyar nyelvű tankönyvek oktatási-nevelési folyamatban történő
használatának előzetes jóváhagyásáról (iratszám: V/Z/286/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/273/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A MAGYARKANIZSAI BESZÉDES JÓZSEF MEZŐGAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI
ISKOLAKÖZPONT ÁTKÉPZÉSI TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN
MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 14-én meghozott
Záradékát az átképzésre vonatkozó beiratkozási terv véleményezéséről (iratszám:
V/Z/255/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/274/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A SZABADKAI POLITECHNIKAI ISKOLA ÁTKÉPZÉSI TERVÉNEK
VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 14-én meghozott
Záradékát az átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó beiratkozási terv
véleményezéséről (iratszám: V/Z/256/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/275/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A ZENTAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA PÓTKÉPZÉSI TERVÉNEK
VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 29-én meghozott
Záradékát a pótképzésre vonatkozó beiratkozási terv véleményezéséről (iratszám:
V/Z/272/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/276/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A ZOMBORI DR. RIPP RÓZSA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA ÁTKÉPZÉSI
TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 29-én meghozott
Záradékát az átképzésre és pótképzésre vonatkozó beiratkozási terv véleményezéséről
(iratszám: V/Z/271/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/277/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
AZ ADAI MŰSZAKI ISKOLA ÁTKÉPZÉSI TEVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE
KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. október 17-én meghozott
Záradékát az átképzésre és pótképzésre vonatkozó beiratkozási terv véleményezéséről
(iratszám: V/Z/282/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/278/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ai ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A TÖRÖKKANIZSAI DOSITEJ OBRADOVIĆ KÖZÉPISKOLA ÁTKÉPZÉSI
TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. október 9-én meghozott
Záradékát az átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó beiratkozási terv
véleményezéséről (iratszám: V/Z/278/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/279/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A NAGYBECSKEREKI NIKOLA TESLA ELEKTROTECHNIKAI ÉS ÉPÍTÉSZETI
ISKOLA ÁTKÉPZÉSI TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. október 9-én meghozott
Záradékát az átképzésre és pótképzésre vonatkozó beiratkozási terv véleményezéséről
(iratszám: V/Z/280/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/280/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
AZ ÚJVIDÉKI MIHAJLO PUPIN ELEKTROTECHNIKAI ISKOLA ÁTKÉPZÉSI
TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 8-án meghozott
Záradékát az átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó beiratkozási terv
véleményezéséről (iratszám: V/Z/298/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/281/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A SZABADKAI EGYETEMISTA KÖZPONT ELŐZETES KOLLÉGIUMI
RANGLISTÁJÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 22-én meghozott
Záradékát az előzetes ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/263/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/282/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A SZABADKAI EGYETEMISTA KÖZPONT ELŐZETES KOLLÉGIUMI
RANGLISTÁJÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 8-án meghozott
Záradékát az előzetes kollégiumi ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/299/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/283/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
AZ ÚJVIDÉKI EGYETEMISTA KÖZPONT ELŐZETES KOLLÉGIUMI
RANGLISTÁJÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 22-én meghozott
Záradékát az előzetes ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/262/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/284/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A NAGYKIKINDAI NIKOLA VOJVODIĆ KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON
ELŐZETES KOLLÉGIUMI RANGLISTÁJÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN
MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 22-én meghozott
Záradékát az előzetes ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/264/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/285/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A NAGYKIKINDAI NIKOLA VOJVODIĆ KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON
ELŐZETES KOLLÉGIUMI RANGLISTÁJÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN
MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 13-án meghozott
Záradékát az előzetes kollégiumi ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/305/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/286/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A VERSECI KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON ELŐZETES KOLLÉGIUMI
RANGLISTÁJÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 22-én meghozott
Záradékát az előzetes ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/261/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/287/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A VERSECI KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON ELŐZETES KOLLÉGIUMI
RANGLISTÁJÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 8-án meghozott
Záradékát az előzetes kollégiumi ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/301/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/288/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
AZ ÓBECSEI ZDRAVKO GLOŽANSKI ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL
KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYÁNAK MEGNYITÁSA
KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 8-án meghozott
Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának
véleményezéséről (iratszám: V/Z/556/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/289/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A MARADÉKI BRANKO RADIČEVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB
LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYÁNAK MEGNYITÁSA
KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 8-án meghozott
Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának
véleményezéséről (iratszám: V/Z/558/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/290/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A TEMERINI LUKIJAN MUŠICKI KÖZÉPISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB
LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYÁNAK MEGNYITÁSA
KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 8-án meghozott
Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának
véleményezéséről (iratszám: V/Z/557/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/291/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
AZ ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ IGAZGATÓJA KINEVEZÉSÉNEK ELJÁRÁSA
KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 14-én meghozott
Záradékát az Újvidéki Színház igazgatója kinevezésének eljárásában (iratszám:
V/Z/254/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/292/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A MAGYARKANIZSAI CNESA OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY
IGAZGATÓJA KINEVEZÉSÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 14-én meghozott
Záradékát a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény igazgatója
kinevezésének eljárásában (iratszám: V/Z/258/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/293/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A ZOMBORI LAZA KOSTIĆ KULTURÁLIS KÖZPONT IGAZGATÓJA
KINEVEZÉSÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 26-án meghozott
Záradékát a zombori Laza Kostić Kulturális Központ igazgatója kinevezésének
eljárásában (iratszám: V/Z/267/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/294/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
AZ ÓBECSEI VÁROSI MÚZEUM IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA
KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. október 25-én meghozott
Záradékát az Óbecsei Városi Múzeum igazgatója kinevezésének eljárásában (iratszám:
V/Z/284/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/295/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A ZOMBORI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA
KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 8-án meghozott
Záradékát a Zombori Történelmi Levéltár megbízott igazgatója kinevezésének
eljárásában (iratszám: V/Z/290/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/296/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN
MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 13-án meghozott
Záradékát a Szabadkai Népszínház igazgatója kinevezésének eljárásában (iratszám:
V/Z/303/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/297/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A KISHEGYESI KÖNYVTÁR IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJÉNEK
ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. október 25-én meghozott
Záradékát a Kishegyesi Könyvtár igazgatóbizottsági tagcseréjéről (iratszám:
V/Z/285/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/298/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR IGAZGATÓBIZOTTSÁGI
TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. október 9-én meghozott
Záradékát a Zentai Történelmi Levéltár igazgatóbizottsági tagcseréjéről (iratszám:
V/Z/279/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/299/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A PANCSOVAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR IGAZGATÓ- ÉS
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN
MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 13-án meghozott
Záradékát a Pancsovai Történelmi Levéltár igazgató- és felügyelőbizottsági tagcseréjéről
(iratszám: V/Z/302/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/300/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A SZABADKAI KOSZTOLÁNYI DEZSŐ SZÍNHÁZ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI
TAGJA KINEVEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT VÉGZÉSÉNEK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 13-án meghozott
Végzését a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház felügyelőbizottsági tagjának
kinevezéséről (iratszám: V/V/3/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/301/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
ÚJVIDÉK VÁROS KULTURÁLIS PÁLYÁZATA KAPCSÁN
MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 22-én meghozott
Záradékát Újvidék Város kulturális pályázata pénzeszközelosztási javaslatáról (iratszám:
V/Z/266/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/302/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
ZENTA KÖZSÉG KÖZTÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZATA KAPCSÁN
MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 22-én meghozott
Záradékát a Zenta községbeli köztájékoztatási pályázat pénzeszközelosztási javaslatáról
(iratszám: V/Z/265/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/303/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
ÚJVIDÉK VÁROS TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZATA KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 29-én meghozott
Záradékát Újvidék Város tájékoztatási pályázata pénzeszközelosztási javaslatáról
(iratszám: V/Z/270/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/304/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
PANCSOVA VÁROS TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZATA KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 8-án meghozott
Záradékát Pancsova Város tájékoztatási pályázata pénzeszközelosztási javaslatáról
(iratszám: V/Z/290/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/305/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
TEMERIN KÖZSÉG TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZATA KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 13-án meghozott
Záradékát Temerin Község tájékoztatási pályázata pénzeszközelosztási javaslatáról
(iratszám: V/Z/304/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/306/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A SZENTTAMÁS KÖZSÉG NEMZETEK KÖZÖTTI VISZONYÜGYI
TANÁCSÁBA KINEVEZENDŐ TAGOK JAVASLATA KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. szeptember 8-án meghozott
Záradékát a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsba kinevezendő tagok javaslatáról
(iratszám: V/Z/559/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/307/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A ZICHYFALVA KÖZSÉG NEMZETEK KÖZÖTTI VISZONYÜGYI TANÁCSÁBA
KINEVEZENDŐ TAGOK JAVASLATA KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. október 9-én meghozott
Záradékát a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsba kinevezendő tagok javaslatáról
(iratszám: V/Z/274/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/308/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
AZ ÓBECSE KÖZSÉG NEMZETEK KÖZÖTTI VISZONYÜGYI TANÁCSÁBA
KINEVEZENDŐ TAGOK JAVASLATA KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. október 9-én meghozott
Záradékát a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsba kinevezendő tagok javaslatáról
(iratszám: V/Z/275/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/309/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
A BEGASZENTGYÖRGY KÖZSÉG NEMZETEK KÖZÖTTI VISZONYÜGYI
TANÁCSÁBA KINEVEZENDŐ TAG JAVASLATA KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 8-án meghozott
Záradékát a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsba kinevezendő tag javaslatáról
(iratszám: V/Z/291/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/310/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
TÖRÖKBECSEI UTCANEVEK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. október 9-én meghozott
Záradékát utcanév-véleményezéséről (iratszám: V/Z/276/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/311/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
PANCSOVAI KÖZTERÜLETNÉV VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. október 9-én meghozott
Záradékát közterület elnevezésének véleményezéséről (iratszám: V/Z/277/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/312/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014.
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt)
14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2017. november 21-ei ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
ÚJVIDÉKI UTCANEVEK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. november 8-án meghozott
Záradékát utcanév-véleményezéséről (iratszám: V/Z/291/2017).
2. szakasz
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.
Magyar Nemzeti Tanács
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Iratszám: M/Z/313/2017
Keltezés: 2017. november 21.

…………………………………
Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

