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A Magyar Nemzeti Tanács ügyrendje (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 a 

Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 19. rendes üléséről elkészült a következő 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

A Tanács Ügyrendjének 22. és 23. szakasza alapján a Tanács elnöke 2016. augusztus 

26-án összehívta a Magyar Nemzeti Tanács tizenkilencedik rendes ülését. 

A Tanács tizenkilencedik rendes ülése 2016. augusztus 26-án került megtartásra 

Szabadkán, a Magyar Ház földszinti üléstermében (Ago Mamužić u. 11.) 10.00 órai 

kezdettel. 

A tagok köréből jelen volt: Dr. Antal Szilárd, Bognár Beáta, Dolinszky Gábor, Fodor 

László, mgr. Hajnal Jenő, Jerasz Anikó, Kecskés Endre, Kovács Zsuzsanna, Krizsán Vilmos, 

Ladisity Melinda, Linka B. Gabriella, Madarász Gyula, Mihók Kucora Eszter, Németh Ernő, 

Nyilas Leonov Anita, Paskó Csaba, Penovác Náray Éva, Perpauer Attila, Petkovics Márta, 

Szilágyi Miklós, Talpai Sándor, Tari István, Vass Tibor, Vidrács Krisztina. 

A tagok köréből hiányzott: Bacskulin István, Dr. Beretka Katinka, Bővíz László, 

Dudás Károly, Joó-Horti Lívia, Siflis Zoltán, Szlákó József, Urbán András, Várkonyi Zsolt, 

Virág Klára, dr. Zsoldos Ferenc. 

A Tanács Hivatala és a meghívottak köréből jelen volt: Bábi Attila, Lulić Emil, 

Tómó Szalma Beáta, Kolozsi Andrea, ifj. Virág Gábor. 

Elnökölt és az ülést vezette: mgr. Hajnal Jenő 

A jegyzőkönyvet vezette: Tómó Szalma Beáta 

Az ülés elején 23 tanácstag volt jelen. A Tanács az ülés egész tartama alatt és annak 

befejezésekor is határozatképes volt. 

Hajnal Jenő elnök megnyitotta a Tanács ülését és köszöntötte a jelenlévő tanácstagokat. 

Tájékoztatta a tagokat, hogy az ülés vezetésében Nyilas Leonov Anita, a Tanács 

alelnöke, Lulić Emil, jogi szakmunkatárs, Bábi Attila, a Tanács Hivatalvezetője és Tómó 

Szalma Beáta, jegyzőkönyvvezető lesz a segítségére. 

Hajnal Jenő a Magyar Nemzeti Tanács nevében gratulált az ünnepélyes tanévkezdés 

alkalmából minden óvodásnak, elsős kisiskolásnak, általános és középiskolás diáknak, akik 

anyanyelvükön, magyar nyelven kezdték meg, vagy folytatják tanulmányaikat. 

Pedagógusnak, szülőnek szintén sikeres, eredményes tanévkezdést és együttműködést kívánt. 

A Magyar Nemzeti Tanács ezúttal is eltökélt abban, hogy minden magyar gyermek 

továbbtanulását, boldogulását segítse szülőföldjén, a beiskolázási program, az 

iskolabuszprogram a középiskola és a felsőoktatási ösztöndíjazás, a kollégiumi elhelyezés és 

képzés révén. 

Hajnal Jenő elnök megállapította, hogy a Tanács határozatképes, mivel az ülésen 23 

tanácstag van jelen. 

Meghívott vendégként üdvözölte ifj. Virág Gábort, a Forum Könyvkiadó Intézet 

igazgatóját. 

A 19. rendes ülés napirendjének megállapítása következett. Az elnöklő megállapította, 

hogy a napirend módosítására nem érkezett be sürgősségi indítvány.  

Hajnal Jenő elnök a Magyar Nemzeti Tanács tizenkilencedik rendes ülésének napirendi 

javaslatát, illetve annak sorrendjét bocsájtotta szavazásra. 
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Napirendi javaslat: 

1. A Magyar Nemzeti Tanács 18. ülése jegyzőkönyvének elfogadása 

2. A Magyar Szó Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testülete 

egy tagjának felmentése és egy új tag kinevezése 

3. A Hét Nap Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testülete 

egy tagjának felmentése és egy új tag kinevezése 

4. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Forum Könyvkiadó 

Intézet 2017. évi pénzügyi és kiadói tervjavaslatának véleményezése kapcsán 

5. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a magyarkanizsai József Attila Könyvtár megbízott igazgatója 

kinevezésének véleményezése kapcsán 

6. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az apatini Méhecske Iskoláskor 

Előtti Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

7. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a pacséri Moša Pijade Általános 

Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

8. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Mihajlo Pupin 

Villamossági Szakközépiskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

9. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

10. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az antalfalvi Kolibri Iskoláskor 

Előtti Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

11. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a verbászi Boško Buha Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének 

véleményezése kapcsán 

12. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a bácskertesi József Attila 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének véleményezése kapcsán 

13. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szilágyi Kis Ferenc Általános 

Iskola iskolaszéki tagcseréjének véleményezése kapcsán 

14. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Műszaki oktatás és informatika 

(Tankönyv az általános iskolák nyolcadik osztálya számára) című tankönyv, 

valamint a Műszaki oktatás és informatika (Munkafüzet az általános iskolák 

nyolcadik osztálya számára) című munkafüzet jóváhagyása kapcsán 

15. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Informatika 

és számítástechnika az általános iskolák nyolcadik osztálya számára 

című tankönyv jóváhagyása kapcsán 

16. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai 

Bosa Milićević Közgazdasági Iskola átképzésre, pótképzésre és specializációra 

vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése kapcsán 
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17. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

az Óbecsei Műszaki Iskola átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó 

beiratkozási tervének véleményezése kapcsán 

18. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zentai Közgazdasági 

és Kereskedelmi Iskola átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó 

beiratkozási tervének véleményezése kapcsán 

19. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a bajmoki 

Vuk Karadžić Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán 

20. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az óbecsei 

Zdravko Gložanski Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

21. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az adai Cseh Károly 

Általános Iskola törökfalusi kihelyezett tagozatának 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

22. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai 

Đuro Salaj Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán 

23. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a magyarkanizsai Jovan Jovanović 

Zmaj Általános Iskola adorjáni kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

24. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai 

Ivan Goran Kovačić Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

25. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a bácsgyulafalvi 

Kis Ferenc Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán 

26. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a bajsai 

Testvériség–egység Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

27. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az óbecsei 

Petőfi Sándor Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán 

28. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a horgosi Kárász Karolina 

Általános Iskola kispiaci kihelyezett tagozatának 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

29. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a gunarasi 

Dózsa György Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán 
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30. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a csókai 

Jovan Popović Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán 

31. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az óbecsei Petőfi 

Sándor Általános Iskola dreai kihelyezett tagozatának 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

32. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szilágyi 

Kis Ferenc Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán 

33. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a pancsovai 

Testvériség–egység Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

34. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a palicsi 

Miroslav Antić Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán 

35. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zentagunarasi 

Október 18. Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán 

36. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

az újvidéki Petőfi Sándor Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

37. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a tiszakálmánfalvi Ivo Andrić Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

38. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a topolyai 

Sinkovics József Műszaki Középiskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

39. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a Futaki Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

40. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

az Adai Műszaki Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán 

41. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

az Óbecsei Műszaki Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán 

42. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a Szabadkai Vegyészeti-technológiai Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 
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43. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai 

Svetozar Marković Gimnázium 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán 

44. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a Zombori Közgazdasági Középiskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

45. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zombori 

Veljko Petrović Gimnázium 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán 

46. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagybecskereki Nikola Tesla 

Villamossági és Építészeti Szakközépiskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

47. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Csókai Vegyészeti-

élelmiszeripari Középiskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályai 

megnyitásának véleményezése kapcsán 

48. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zombori Középiskolai 

Diákotthon előzetes ranglistájának véleményezése kapcsán 

49. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Újvidéki Középiskolai 

Diákotthon előzetes ranglistájának véleményezése kapcsán 

50. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagykikindai 

Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon előzetes ranglistájának véleményezése 

kapcsán 

51. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Középiskolai 

Diákotthon előzetes ranglistájának véleményezése kapcsán 

52. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Brankovo Kolo 

Középiskolai Diákotthon előzetes ranglistájának véleményezése kapcsán 

53. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Verseci Középiskolai Diákotthon 

előzetes ranglistájának véleményezése kapcsán 

54. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Futaki Mezőgazdasági 

Iskola és Diákotthon előzetes ranglistájának véleményezése kapcsán 

55. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zentai Bolyai Tehetséggondozó 

Gimnázium és Kollégium előzetes ranglistájának véleményezése kapcsán 

56. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zombori 

Bielitzky Károly Városi Könyvtár egy igazgatóbizottsági tagjának 

javaslatáról és a tagjelöltek véleményezéséről 

57. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zombori 

Laza Kostić Kulturális Központ egy igazgatóbizottsági tagjának 

javaslatáról és a tagjelöltek véleményezéséről 

58. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zombori Városi Múzeum egy 

igazgatóbizottsági tagjának javaslatáról és a tagjelöltek véleményezéséről 
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59. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Mitrovica Város kulturális 

pályázatának pénzeszközelosztási javaslata kapcsán 

60. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Kúla Község köztájékoztatási 

pályázatának pénzeszközelosztási javaslata kapcsán 

61. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Hódság Község köztájékoztatási 

pályázatának pénzeszközelosztási javaslata kapcsán 

62. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Szabadka Város köztájékoztatási 

pályázatának pénzeszközelosztási javaslata kapcsán 

63. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Fehértemplom Község Nemzetek 

Közötti Viszonyügyi Tanácsába való egy magyar jelölt kinevezése kapcsán 

64. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Zombor Város Nemzetek Közötti 

Viszonyügyi Tanácsába való két magyar jelölt kinevezése kapcsán 

65. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Magyarkanizsa Község Nemzetek 

Közötti Viszonyügyi Tanácsába való két magyar jelölt kinevezése kapcsán 

66. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Apatin Község Nemzetek Közötti 

Viszonyügyi Tanácsába való két magyar jelölt kinevezése kapcsán 

67. Egyéb 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács elfogadta a tizenkilencedik rendes ülés napirendjét.  

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a XIX. rendes 

ülés napirendje 23 igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra 

került.  

 

A Tanács ezután rátért a napirendi pontok megtárgyalására: 

ELSŐ NAPIRENDI PONT: A Magyar Nemzeti Tanács 18. ülése jegyzőkönyvének 

elfogadása 

Hajnal Jenő ismertette a napirendi pontot, majd megnyitotta a vitát. A napirendi ponthoz 

nem volt hozzászólás. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács ELFOGADTA a Magyar Nemzeti Tanács 18. ülése jegyzőkönyvét. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy az előző ülés 

jegyzőkönyve 22 igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT: A Magyar Szó Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogokat 

Gyakorló Testülete egy tagjának felmentése és egy új tag kinevezése 

Hajnal Jenő felkérte Jerasz Anikót, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnök asszonyát, 

hogy tegye meg előterjesztését. 

Jerasz Anikó előterjesztése során ismertette, hogy a Magyar Nemzeti Tanács 15. rendes 

ülésén, február 26-án nevezte ki a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület tagjait a Magyar Szó 

Lapkiadó Kft.-be. Tekintettel arra, hogy Kókai Péternek, a Magyar Szó szerkesztősége által a 

munkavállalók köréből a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló 

Testületébe kinevezett tagjának munkaviszonya megszűnt, helyébe a Magyar Szó 

szerkesztősége új tagot jelölt, Fodor István személyében. Mivel a Magyar Szó Lapkiadó Kft. 

alapító okiratának értelmében a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület tagjait az alapító, azaz 

a Tanács nevezi ki, így a Tanács elé terjeszti a szerkesztőség által javasolt tag kinevezésére 

vonatkozó végzésjavaslatot. Tájékoztatta a Tanácsot, hogy a Tájékoztatási Bizottság 10. 

rendes ülésén megtárgyalta a kérelmet és 13 igen, 2 ellen és 0 tartózkodó szavazattal 

támogatta a jelöltet. 

Az elnöklő megnyitotta a vitát. A vitában Tari István kért szót. 

Tari István kérdése arról szólt, hogy a Tanács tagjaihoz eljuttatott anyagban az áll, hogy 

a 79 szavazólap közül, érvénytelen szavazólapok nélkül, hogyan lehet csak 45 érvényes 

szavazólap. Miért nem érvényes annak a 34 szerkesztőségi tagnak a szavazata, akik egyik 

jelöltet sem tartják alkalmasnak arra, hogy a szerkesztőségből jelen legyenek ebben a 

Testületben. Nem tudja továbbá azt sem, hogy milyen az a szabályzat, amely alapján ezt a 

titkos szavazást megszervezték, melyet azért lenne fontos tudni, mert a Magyar Szó a 

délvidéki magyarság szellemi életében kiemelt fontosságú szerkesztőség. Hozzátette, hogy a 

jelölt ellen nincs kifogása, de véleménye szerint Fodor István a szavazatok felével sem 

rendelkezik. Ha 34 ember a szerkesztőségen belül nem tartja a jelöltet arra érdemesnek, hogy 

képviselje a szerkesztőséget, akkor ezen el kell gondolkodni. Kérdése, hogy miért nem fontos 

a Magyar Nemzeti Tanácsnak az a tény, hogy 79 szerkesztőségi tag közül csak 34 tag adta le 

a szavazatát. 

Hajnal Jenő felkérte Bábi Attila Hivatalvezető urat, hogy válaszoljon a feltett 

kérdésekre. 

Bábi Attila ismertette, hogy amikor a Hivatalba eljuttatott jegyzőkönyv megérkezett, 

akkor rögtön jelezték, hogy gond van a jegyzőkönyv összeállításában. Új jegyzőkönyv 

megfogalmazására nem került sor. A szerkesztőségnek 79 dolgozója van, akik szavazhattak a 

választáson, és az ő számukra előkészített cédulákat 45-en vették át. Nem érvénytelenül 

szavaztak, hanem 34-en nem mentek el a szavazásra, tehát nem szavaztak. 45 dolgozó 

szavazott le ezen a választáson. A Hivatal kérte a módosítást, viszont nem kaptak javított 

jegyzőkönyvet. 

Hajnal Jenő összegezve elmondta, hogy 79 tagja van a szerkesztőségnek. A 79 tag közül 

45-en jelentek meg az összehívott ülésen és a 45 dolgozó közül mindenki szavazott. A 45 

szavazat közül 36 szavazat Fodor Istvánra, 9 szavazat pedig Búzás Mihályra érkezett. Az üres 

szavazólapok kiosztásra sem kerültek. Megjegyezte, hogy szerencsétlen megfogalmazás 

került a jegyzőkönyvbe. 

Mivel nem volt hozzászólás az elnöklő berekesztette a vitát és szavazásra bocsájtotta a 

második napirendi pontot.  

A Tanács a következő döntést hozta:  



• 8 • 

VÉGZÉS 

szám: M/V/7/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

  

A Tanács KINEVEZI Fodor István zentai lakost, a zentai szerkesztőség vezetőjét a 

munkavállalók köréből javasolt tagnak a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Taggyűlési 

Jogokat Gyakorló Testületébe. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 22 

igen, 1 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

HARMADIK NAPIRENDI PONT: A Hét Nap Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló 

Testülete egy tagjának felmentése és egy új tag kinevezése 

Hajnal Jenő az anyag előterjesztésére Jerasz Anikót, a Tanács Végrehajtó Bizottságának 

elnök asszonyát kérte fel. 

Jerasz Anikó bevezetőjében ismertette, hogy a Hét Nap Lapkiadó Kft. esetében is a 

Magyar Nemzeti Tanács 15. rendes ülésén, február 26-án nevezte ki a mostani összetételű 

Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület tagjait. Tekintettel arra, hogy Pál Károly, a Tanács 

által javasolt és kinevezett tag a Hét Nap Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló 

Testületében benyújtotta visszavonhatatlan lemondását, így szükségessé vált egy új tag 

kinevezése. Mivel a Hét Nap Lapkiadó Kft. alapító okiratának értelmében a Taggyűlési 

Jogokat Gyakorló Testület tagjait az alapító, azaz a Tanács nevezi ki, így a Tanács elé 

terjeszti a Faragó Csilla tagjelölt kinevezésére irányuló végzésjavaslatot. A Tájékoztatási 

Bizottság 10. rendes ülésén megtárgyalta a kérelmet és 11 igen, 2 ellen és 2 tartózkodó 

szavazattal elfogadásra került. 

Fodor István tanácstag megérkezett az ülésre, így az ülésen 24 tanácstag van jelen. 

Az elnöklő megnyitotta a vitát. A vitában Tari István kért szót. 

Tari István elmondta, hogy a Tájékoztatási Bizottság jegyzőkönyvi kivonatában az áll, 

hogy az egyik tájékoztatási bizottsági tag megjegyezte, hogy külön kellett volna tárgyalni a 

lemondási és a kinevezési folyamatot. Erre azt a választ kapta, hogy a Magyar Nemzeti 

Tanács jogászai döntöttek arról, hogy a Bizottság egy napirendi pont alatt tárgyalja meg ezt a 

tagcserét. Véleménye szerint a jogászok nem dönthetnek, ők csak javasolhatnak. Ami a 

tagcserét illeti, a lemondott tag arra hivatkozik, hogy az elfoglaltságai miatt mond le. Van egy 

törvény a tömegtájékoztatásról és a médiáról és az a törvény a Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönyében, 2014-ben jelent meg és a közérdek érvényesítéséről szól. Felolvasta az első, 

vonatkozó bekezdést a törvényből mely szerint intézmény, gazdasági társaság, illetve 

alapítvány igazgatási szerve tagjainak kétharmada független tag, olyan személy, aki az 

intézmény, gazdasági társaság, illetve alapítvány igazgatási szervébe való kinevezését 

megelőző legalább három évben nem töltött be tisztséget a közéleti tisztségek közötti 

érdekütközés megakadályozását szabályozó jogszabályok értelmében.” Hozzátette, hogy 

amennyiben átnézik a Hét Nap Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületben több, 

mint egyharmada az embereknek köztisztséget töltöttek be, ami komoly gondot fog okozni, 

amennyiben ez a Testület főszerkesztőt akar majd választani. Véleménye szerint jól tette Pál 

Károly, hogy lemondott, de nem tud erre a javaslatra rászavazni, mivel az a személy, aki a 

lemondott tag helyére kerül, tulajdonképpen elég keményen kötődik a párthoz. 

Mivel nem volt több hozzászólás az elnöklő berekesztette a vitát és szavazásra 

bocsájtotta a harmadik napirendi pontot.  

A Tanács a következő döntést hozta: 
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VÉGZÉS 

szám: M/V/8/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

  

A Tanács KINEVEZI Faragó Csilla szabadkai lakost, adminisztratív munkást a 

Hét Nap Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületébe. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 21 

igen, 1 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

Forum Könyvkiadó Intézet 2017. évi pénzügyi és kiadói tervjavaslatának véleményezése 

kapcsán 

 

Hajnal Jenő felkérte Jerasz Anikót, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnök asszonyát, 

hogy tegye meg előterjesztését. 

Jerasz Anikó ismertette, hogy az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet kérelme alapján a 

Végrehajtó Bizottság támogatta az intézmény 2017. évi pénzügyi és kiadói tervjavaslatát. Az 

újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet a Tanács társalapításában áll és ahhoz, hogy az 

intézmény zökkenőmentesen tudjon működni, nélkülözhetetlen volt, hogy megkapják a 

Végrehajtó Bizottság döntését minél korábban.  

Az elnöklő felkérte ifj. Virág Gábort, az intézmény igazgatóját, hogy ismertesse a 

Forum Könyvkiadó Intézet 2017. évi pénzügyi és kiadói tervjavaslatát. 

Ifj. Virág Gábor ismertette, hogy a legújabb törvényi rendelkezések értelmében az 

Intézetnek nemcsak kiadói- és munkaprogram tervet kell elkészíteni, hanem kiadói- és 

munkaprogram tervjavaslatot is. Ennek értelmében az Intézet elkészítette a 2017. évi 

pénzügyi és kiadói tervjavaslatot. Kicsit korainak tűnt az időpont, amikor ezt a tervjavaslatot 

készítették ahhoz, hogy végleges tervet tudjanak készíteni, főleg ami a kéziratokat illeti, 

viszont van egy keret, ami alapján tájékozódni tudtak. Ismertette a munkaprogramot és a 

pénzügyi tervet is. 

Az Intézet a következő évben is szeretné azokat a tevékenységeket folytatni, amelyet az 

elmúlt időszakban, illetve azokat a programjaikat, amelyeket beindítottak. Az Intézet 

pénzelési módjában nem történnek változások, továbbra is a tartományi költségvetésből, 

támogatási eszközökből, valamint saját eszközökből próbálnak tevékenykedni. Továbbra is 

nagyszámú könyvbemutatót terveznek, szeretnének jövőre is Vajdaság minden régiójába 

eljutni, valamint részt venni azokon a fontos könyvszakmai rendezvényeken, amelyeken 

eddig is jártak, mint a budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, az Ünnepi Könyvhét, a 

Belgrádi Nemzetközi Könyvvásár, valamint az újvidéki Könyvszalon. A konkrét kiadói 

tervjavaslat 25 címszót, illetve a két folyóiratnak a 12. és a 4. számát tartalmazza. Hozzátette, 

hogy jövőre hét szépirodalmi alkotást jelentetnének meg, elsősorban magyar 

vonatkozásúakat, melyek között versek, elbeszélések és regények is szerepelnek. A 

műfordítások száma megszaporodott az előző évekhez képest, amelynek egyik oka az, hogy 

szerencsére sok tehetséges fordítójuk van, a másik pedig az, hogy 2018-ban Szerbia lesz a 

magyarországi Könyvfesztivál díszvendége, ahol szeretnék, ha az Intézet komolyabb szerepet 

vállalhatna. A több műfajúság szempontjait is figyelembe vették, így publicisztikai, néprajzi, 

filozófiai, művelődéstörténeti kiadványaik is lesznek. Az elmúlt évek alapján a 

képzőművészetet is erősítik. A kéziratjavaslatból hiányolja a gyermekirodalmi kiadványaikat, 

mivel a kiadónak az elmúlt években ez is egy fontos tevékenysége volt. 

A pénzügyi terv kapcsán elmondta, hogy az idei évnek a tervei, illetve eredményei 

alapján terveztek. A költségvetési eszközökből 15 737 465,00 dinárt terveznek, saját 

bevételként 4 039 900,00 dinárt, külföldi támogatás, elsősorban Magyarországról 5 944 
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000,00, szociális járulék 50 000 más önkormányzati szervek donációja 400. 000,00nem 

önkormányzati szervek támogatása 2 360 000,00 összességében 28 531 365,00 dinárt tesz ki. 

Hajnal Jenő eredményes munkát kívánt az Intézetnek. 

Az elnöklő megnyitotta vitát, de mivel felszólaló nem volt, szavazásra bocsájtotta az 

előterjesztést. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/127/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Forum Könyvkiadó 

Intézet 2017. évi pénzügyi és kiadói tervjavaslatának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

magyarkanizsai József Attila Könyvtár megbízott igazgatója kinevezésének véleményezése 

kapcsán 

Hajnal Jenő felkérte Jerasz Anikót, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnök asszonyát, 

hogy tegye meg előterjesztését. 

Jerasz Anikó előterjesztése során elmondta, hogy a Tanács Végrehajtó Bizottsága 

Magyarkanizsa Község Képviselő-testületének kérelme alapján támogatta Vörös Anna 

magyarkanizsai lakos, magyar nyelv és irodalom szakos tanár kinevezését a magyarkanizsai 

József Attila Könyvtár megbízott igazgatói tisztségére. Hozzátette, hogy a Kulturális 

Bizottság is megtárgyalta a kérelmet és 10 igen, ellen és tartózkodó szavazat nélkül támogatta 

Vörös Anna kinevezését az intézmény igazgatói tisztségére. 

Penovác Náray Éva a Kulturális Bizottság elnöke szerint Vörös Anna olyan személy és 

könyvtáros, akit minden könyvtár élén szívesen látna, továbbá bízik benne, hogy nem csak 

megbízott igazgató lesz, hanem státusa állandósulna is. Vörös Anna olyan munkát végez a 

gyermekek olvasóvá nevelése terén, ami emberfeletti, különösen azzal a létszámmal, amivel a 

magyarkanizsai könyvtár dolgozik. 

Az elnöklő megnyitotta a vitát. A vitában Tari István kért szót. 

Tari István egyetért Penovác Náray Évával Vörös Anna személyét és munkásságát 

illetően. A kérdése viszont arra vonatkozott, hogy miért kell megbízott igazgatónak kinevezni 

állandó igazgató helyett. Elégedetlenségét fejezte ki annak kapcsán, hogy a Magyarkanizsáról 

érkezett anyag egy része nincs magyar nyelvre lefordítva. Elképzelhetetlennek tartja azt, 

hogy a legmagyarabb városból egy olyan záradékjavaslatot tegyenek le a Magyar Nemzeti 

Tanács asztalára, ami nincs lefordítva. 

Nyilas Leonov Anita válaszolt Tari István kérdéseire. A Tanács alelnök asszonya 

elmondta, hogy azért nevezik ki megbízott igazgatónak Vörös Annát, mivel ő kérte így. 

Valóban szerb nyelven érkezett az anyag, viszont nyári szabadságok vannak és a 

magyarkanizsai önkormányzatban egy fordító dolgozik, akinek szintén jár az évi pihenő 

időszak. Mivel ez a téma és kérdés a megoldása annak, hogy a Könyvtár élére valaki kerüljön 

sürgős volt, így elküldték szerb nyelven. Fontosnak tartja, hogy a Magyar Nemzeti Tanács 

ma döntsön ebben a kérdésben. 

Hajnal Jenő magyarázatként elmondta, hogy nincs módja senkinek kinevezni egy új 

igazgatót, amikor az előző lemond, tehát rendkívüli helyzet áll elő és abban a pillanatban 
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megbízott igazgatót kell kinevezni, amíg a kötelezően kiírandó igazgatói pályázati eljárás le 

nem bonyolódik. 

Tari István elmondta, hogy a kétnyelvűséget nem szabad semmilyen áron feladni, 

semmilyen magyarázat nem fogadható el, hogy miért nem érkezett meg a fordítás. Úgy kell 

megszervezni a fordítókat, hogy mindig legyen fordító ott, ahol a magyar nyelv is hivatalos, 

arról nem is beszélve, hogy a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos nyelve a magyar nyelv. 

Véleménye szerint a közigazgatásnak az a dolga és azért kap közpénzt, hogy megtalálja a 

helyetteseket, illetve megtalálja azokat a fordítókat, akik tudnak magyarul. Megjegyezte, 

hogy ismer olyan közigazgatást, ahol a fordítók nem tudnak magyarul. 

Mivel nem volt több hozzászólás az elnöklő berekesztette a vitát és szavazásra 

bocsájtotta az ötödik napirendi pontot.  

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/128/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a magyarkanizsai 

József Attila Könyvtár megbízott igazgatója kinevezésének véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban a 6-13. 

napirendi pontok alatt előterjesztett napirendi pontok együttes megtárgyalását javasolta. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács TÁMOGATJA a Tanács elnökének a javaslatát, mely szerint a soron 

következő napirendi pontok (6. napirendi ponttól a 13. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 22 

igen 1 ellene és 0 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 

 

Hajnal Jenő felkérte Jerasz Anikót, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnök asszonyát, 

hogy összevonva terjessze elő a napirendi pontokat. 

Jerasz Anikó összevonva előterjesztette a napirendi pontokat. 

A 6. napirendi pont alatt az apatini Méhecske Iskoláskor Előtti Intézmény kérelme 

szerepel, amelynek kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta Biljana Mandić apatini lakos, 

pedagógiaszakos tanár, jelölt megválasztását az intézmény igazgatójává. 

A 7. napirendi pont alatt a pacséri Moša Pijade Általános Iskola kérelme alapján a 

Végrehajtó Bizottság támogatta Méhészkei Kiss Gizella bácskossuthfalvi lakos, műszaki 

szakos tanár, jelölt megválasztását az intézmény igazgatójává. A kérelmet az Oktatási 

Bizottság is megtárgyalta és 11 igen, 0 ellen és 0 tartózkodó szavazattal támogatta a jelöltet. 

A 8. napirendi pont alatt az újvidéki Mihajlo Pupin Villamossági Szakközépiskola 

kérelme szerepel, melynek kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta Milan Vukobrat 

újvidéki lakos, villamosmérnök, jelölt megválasztását az intézmény igazgatójává. 
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A 9. napirendi pont alatt a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola kérelme szerepel, melynek 

kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta dr. Fürstner Igor palicsi lakos, műszaki 

tudományok doktora, jelölt megválasztását az intézmény igazgatójává. 

A 10. napirendi pont alatt az antalfalvi Kolibri Iskoláskor Előtti Intézmény kérelme 

szerepel, melynek kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta Jasna Subotin újvidéki lakos, 

okleveles pedagógus, jelölt megválasztását az intézmény igazgatójává. 

A 11. napirendi pont alatt Verbász Község Képviselő-testületének kérelme szerepel, 

melynek kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta Milan Komatina verbászi lakos, 

technikatanár, Miljana Štulić verbászi lakos, okleveles pszichológus és Hengl Richárd 

verbászi lakos, okleveles közgazdász kinevezését a verbászi Boško Buha Iskoláskor Előtti 

Nevelési és Oktatási Intézmény igazgatóbizottsági tagjainak tisztségére. 

A 12. napirendi pont alatt Apatin Község Általános közigazgatási, társadalmi 

tevékenységi és képviselőtestületi feladatokat ellátó ügyosztályától érkezett kérelem szerepel, 

melynek kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta Janovics Mária, Péter István és Silling-

Nagyfejű Mária felmentését és javasolta a következő három személy kinevezését a 

bácskertesi József Attila Általános Iskola iskolaszékébe: Csernai Dénes bácskertesi lakos, 

testnevelő tanár, Szőke Kovács Károly bácskertesi lakos, postás, Turkály József bácskertesi 

lakos, vállalkozó. 

Ebben az esetben is véleményt formált az Oktatási Bizottság és 13 igen, 0 ellen és 0 

tartózkodó szavazattal támogatták a kinevezéseket. 

A 13. napirendi pont alatt az Apatin Község Általános közigazgatási, társadalmi 

tevékenységi és képviselőtestületi feladatokat ellátó ügyosztályától érkezett kérelem szerepel, 

melynek kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta Luketić Antun, Pap Stevan és Keszeg 

Tímea felmentését és támogatta az apatini önkormányzat következő három tagjelöltjének 

kinevezését a szilágyi Kis Ferenc Általános Iskola iskolaszékébe: Rizsányi Mária szilágyi 

lakos, háztartásbeli, Stojanka Ljepić szilágyi lakos, közgazdász technikus, Velimir Lemaić 

szilágyi lakos, pincér. 

Az elnöklő megnyitotta a vitát. Mivel a vitában felszólaló nem volt, az elnöklő 

szavazásra bocsájtotta az előterjesztéseket. 

HATODIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az 

apatini Méhecske Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/129/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az apatini Méhecske 

Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HETEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a pacséri 

Moša Pijade Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/130/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a pacséri Moša Pijade 

Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az 

újvidéki Mihajlo Pupin Villamossági Szakközépiskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/131/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az újvidéki Mihajlo 

Pupin Villamossági Szakközépiskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

Szabadkai Műszaki Szakfőiskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/132/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Szabadkai Műszaki 

Szakfőiskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az 

antalfalvi Kolibri Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/133/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az antalfalvi Kolibri 

Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 
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TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

verbászi Boško Buha Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének 

véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/134/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a verbászi Boško Buha 

Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a bácskertesi József Attila Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/135/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a bácskertesi József 

Attila Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a szilágyi Kis Ferenc Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének véleményezése 

kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/136/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a szilágyi Kis Ferenc 

Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban a 14-15. 

napirendi pontok alatt előterjesztett napirendi pontok együttes megtárgyalását javasolta. 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács TÁMOGATJA a Tanács elnökének a javaslatát, mely szerint a soron 

következő napirendi pontok (14. napirendi ponttól a 15. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen 1 ellene és 0 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 

 

Hajnal Jenő felkérte Jerasz Anikót, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnök asszonyát, 

hogy összevonva terjessze elő a két napirendi pontot. 

Jerasz Anikó összevonva előterjesztette a 14. és a 15. napirendi pontot. 

A 14. napirendi pont alatt a belgrádi Klett Kiadó 2016. június 29-én beérkezett kérelme 

alapján a Végrehajtó Bizottság előzetesen jóváhagyta a következő magyar nyelvű tankönyvek 

használatát az oktatási-nevelési folyamatban: 

- Műszaki oktatás és informatika (Tankönyv az általános iskolák nyolcadik osztálya 

számára); szerzők: Aleksa Vučićević és Nenad Stamenović; fordítók: dr. Námesztovszki 

Zsolt és Námesztovszki Tímea. 

- Műszaki oktatás és informatika (Munkafüzet az általános iskolák nyolcadik osztálya 

számára); szerzők: Aleksa Vučićević, Nenad Stamenović és Đura Pađan; fordítók: dr. 

Námesztovszki Zsolt és Námesztovszki Tímea. 

A tankönyveket véleményezte Pletikoszity Balázs okleveles villamosmérnök, 

informatika tanár és Rice Ágota, magyar nyelv-és irodalomtanár. 

A 15. napirendi pont alatt a Belgrádi Tankönyvkiadó Intézet újvidéki részlegének 

kérelme alapján a Végrehajtó Bizottság előzetesen jóváhagyta a következő magyar nyelvű 

tankönyv használatát az oktatási-nevelési folyamatban: 

- Informatika és számítástechnika (Tankönyv az általános iskolák nyolcadik osztálya 

számára); szerzők: Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić és Miodrag Stojanović; fordító: Nagy 

Szilvia. 

A tankönyveket véleményezte Dr. Námesztovszki Zsolt, oktatásinformatikus és mgr. 

Kecsenovics- Szabó Dóra, magyar nyelv-és irodalomtanár. 

Az elnöklő megnyitotta a vitát a két napirendi ponttal kapcsolatban. A vitában Tari 

István kért szót. 

Tari István megengedhetetlennek tartja, hogy a tankönyveket a Magyar Nemzeti Tanács 

fordíttatja. Véleménye szerint csak az igazi szakemberek tudják a szaknyelvet. A magyar 

tudomány és a magyar művészet áll olyan szinten, hogy sokkal jobb minőségben tudják a 

szakembereink megírni azokat a tankönyveket, amelyeket ahelyett, hogy megírnák, fordítják. 

A Magyar Nemzeti Tanács miért nem fektet nagyobb energiát abba, hogy megtalálja a 

szerzőket? Ez kellene, hogy legyen a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt feladata. Hozzátette, 

hogy a szakemberek által megírt tankönyveket semmi nem pótolhatja. A saját szerzőinket 

kell, hogy motiváljuk, amikor tankönyvek megírását vagy fordítását tervezzük. Nem érti, 

miért vannak rászorulva azokra a tankönyvekre, amelyeknek a minősége kétséges. 

Hajnal Jenő egyetért Tari Istvánnal. Elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Tanács minden 

próbálkozást megtett már, sajnos azt látják, hogy nemcsak a szerzőknek a megtalálása jelent 

gondot, hanem eleve maguknak a lektori véleményeknek, a szakvéleményeknek a kiosztása, 

annak felvállalása. Ki kell alakítani egy csapatot, aki ezt a munkát fel tudja vállalni. A helyzet 

összetettebb, hiszen az általános iskolai tankönyvek esetében már viszonylag kialakult a teljes 

fordítási spektrum, amelyen belül finomítják ezeket az anyagokat anyanyelv szempontjából, a 

középiskolában még több feladat vár a Magyar Nemzeti Tanácsra. Szerencsére az anyaország 
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ebben is partnert jelent. Azt tudja ígérni, hogy ha megtalálják azokat a szerzőket, akiknek lesz 

mersze felvállalni, hogy a tankönyveket megírják. Hozzáfűzte, hogy nem pénz kérdése, hogy 

jobb, anyanyelven született könyvek jöjjenek létre. 

Mivel nem volt több hozzászólás az elnöklő berekesztette a vitát és szavazásra 

bocsájtotta a napirendi pontokat. 

 

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a Műszaki oktatás és informatika (Tankönyv az általános iskolák nyolcadik osztálya számára) 

című tankönyv, valamint a Műszaki oktatás és informatika (Munkafüzet az általános iskolák 

nyolcadik osztálya számára) című munkafüzet jóváhagyása kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/137/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Műszaki oktatás és 

informatika (Tankönyv az általános iskolák nyolcadik osztálya számára) című 

tankönyv, valamint a Műszaki oktatás és informatika (Munkafüzet az általános iskolák 

nyolcadik osztálya számára) című munkafüzet jóváhagyása kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az 

Informatika és számítástechnika az általános iskolák nyolcadik osztálya számára című 

tankönyv jóváhagyása kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/138/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az Informatika és 

számítástechnika az általános iskolák nyolcadik osztálya számára című tankönyv 

jóváhagyása kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban a 16-18. 

napirendi pontok alatt előterjesztett napirendi pontok együttes megtárgyalását javasolta. 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács TÁMOGATJA a Tanács elnökének a javaslatát, mely szerint a soron 

következő napirendi pontok (16. napirendi ponttól a 18. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen 1 ellene és 0 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 

 

Hajnal Jenő felkérte Jerasz Anikót, a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnök asszonyát, 

hogy terjessze elő a három napirendi pontot. 

Jerasz Anikó összevonva terjesztette elő a napirendi pontokat. 

A 16. napirendi pont alatt a Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola kérelme 

szerepel, melynek kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta az átképzésre, pótképzésre és 

specializációra vonatkozó beiratkozási tervet. Ismertette, hogy átképzésre mely szakokon lesz 

lehetőség. Hároméves szakon: kereskedő, szakács és pincér; négyéves szakon: 

szakácstechnikus, kereskedelmi technikus, közgazdasági technikus vendéglátóipari technikus, 

pénzügyi technikus, turisztikai technikus szakon. Specializációra a következő szakokon lesz 

lehetőség: szakács specialista, pincér specialista, valamint kereskedelmi menedzser szakon. 

Továbbképzés vonatkozásában a következő négyéves szakokon lesz lehetőség: 

szakácstechnikus, vendéglátóipari technikus és a kereskedelmi technikus. 

A 17. napirendi pont alatt az Óbecsei Műszaki Iskola kérelme szerepel, melynek 

kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta az átképzésre és pótképzésre vonatkozó 

beiratkozási tervet. 

Ismertette, hogy átképzésre mely szakokon lesz lehetőség. Hároméves szakon: női 

fodrász, férfifodrász, karosszéria lakatos, autószerelő, lakatos, autóvillamossági műszerész, 

hálózati villanyszerelő, hálózati villamos gép-és készülék szerelő, villanyszerelő. 

Továbbképzésre pedig négyéves szakon a számítógép villamossági technikus. 

A 18. napirendi pont alatt a Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola kérelme 

szerepel, melynek kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta az átképzésre vonatkozó 

beiratkozási tervet. Ebben az intézményben átképzésre hároméves szakon a kereskedelem, 

vendéglátóipar és a turizmus szakokon lesz lehetőség. Négyéves szakok közül pedig a 

kereskedelmi technikus szakon. 

Az elnöklő megnyitotta a vitát. Mivel nem volt hozzászólás az elnöklő berekesztette a 

vitát és szavazásra bocsájtotta a napirendi pontokat.  

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági Iskola átképzésre, pótképzésre és specializációra 

vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/139/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a szabadkai Bosa 

Milićević Közgazdasági Iskola átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó 

beiratkozási tervének véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 
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TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

az Óbecsei Műszaki Iskola átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó beiratkozási 

tervének véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/140/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az Óbecsei Műszaki 

Iskola átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó beiratkozási tervének 

véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola átképzésre, pótképzésre és 

specializációra vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/141/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Zentai Közgazdasági 

és Kereskedelmi Iskola átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó 

beiratkozási tervének véleményezése kapcsán.  

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban a 19-47. 

napirendi pontok alatt előterjesztett napirendi pontok együttes megtárgyalását javasolta. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács TÁMOGATJA a Tanács elnökének a javaslatát, mely szerint a soron 

következő napirendi pontok (19. napirendi ponttól a 47. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen 1 ellene és 0 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 

 

Hajnal Jenő a napirendi pontok előterjesztésére Jerasz Anikót, a Tanács Végrehajtó 

Bizottságának elnök asszonyát kérte fel. 

Jerasz Anikó ismertette, hogy szinte száz százalékban a kérelmek a Tartományi 

Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi 

Titkárságtól érkeztek, néhány esetben érkezett a kérelem magától az iskolától. A Végrehajtó 

Bizottság minden kérelemnek pozitív visszajelzést adott, tehát támogatták, hogy minden 
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általános iskolai első osztály megnyíljon, amennyiben lehetséges, akkor önálló tagozatként, 

amennyiben pedig már az intézményben összevont tagozat működött, akkor abba 

integrálódjanak be a tanulók. A Végrehajtó Bizottság minden esetben támogatta a 

középiskolai kérelmeket is, amelyek a középiskoláktól érkeztek egy-egy szak megnyitására 

vonatkozóan. 

A 19. napirendi pont alatt a bajmoki Vuk Karadžić Általános Iskola kérelme szerepel, 

amely intézményben, ebben az iskolaévben 8 tanuló kezdi meg az első osztályt. 

A 20. napirendi pont alatt az óbecsei Zdravko Gložanski Általános Iskola kérelme 

szerepel, ahol 5 gyermek kezdi meg az első osztályt. 

A 21. napirendi pont alatt az adai Cseh Károly Általános Iskola törökfalusi kihelyezett 

tagozatának kérelme szerepel, ahol idén 4 gyermek kezdi meg az első osztályt, azzal, hogy az 

egyik tanulónak IOP2, tehát egyéni terve lesz, ami növeli a diákok számát. 

A 22. napirendi pont alatt a szabadkai Đuro Salaj Általános Iskola kérelme szerepel, 

ahol 8 gyermek kezdi meg az első osztályt. 

A 23. napirendi pont alatt a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola 

adorjáni kihelyezett tagozatának kérelme szerepel, ahol 12 gyermekkel indul meg az első 

osztály. 

A 24. napirendi pont alatt a szabadkai Ivan Goran Kovačić Általános Iskola kérelme 

szerepel, ahol 8 gyermek kezdi az első osztály. 

A 25. napirendi pont alatt a bácsgyulafalvi Kis Ferenc Általános Iskola kérelme 

szerepel, ahol 7 gyermek kezdi meg az első osztály, melyek közül egy gyermek IOP2 egyéni 

terve lesz. 

A 26. napirendi pont alatt a bajsai Testvériség–egység Általános Iskola kérelme 

szerepel, ahol 13 gyermek kezdi meg magyar nyelven tanulmányait első osztályban. 

A 27. napirendi pont alatt az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola kérelme szerepel, 

ahol 22 gyermek kezdené meg az első osztályt. A kérelem arra vonatkozik, hogy két első 

osztály megnyitását hagyja jóvá az Magyar Nemzeti Tanács. Specifikus körülmények között 

működő iskoláról van szó, ahol több gyermek fog tanulni IOP1 és IOP2 fejlesztési tervek 

alapján, valamint több szociálisan hátrányos helyzetből származó család gyermekei is helyet 

foglalnak ezekben a tagozatokban. A Végrehajtó Bizottság támogatta, hogy két tagozat 

nyíljon meg magyar nyelven. 

A 28. napirendi pont alatt a horgosi Kárász Karolina Általános Iskola kispiaci 

kihelyezett tagozatának kérelme szerepel, ahol 8 gyermek kezdi meg tanulmányait magyar 

nyelven, közülük egy tanuló valószínűleg egyéni oktatási tervvel fog tanulni. 

A 29. napirendi pont alatt a gunarasi Dózsa György Általános Iskola kérelme szerepel, 

ahol 12 kisdiákkal indul az első osztály. 

A 30. napirendi pont alatt a csókai Jovan Popović Általános Iskola központi épületére 

vonatkozik a kérelem, valamint a feketetói kihelyezett tagozatára. A központi épületben 6 

gyermekkel indul meg az első osztály, a kihelyezett tagozaton 1 első osztályos lenne, aki 

valójában beintegrálódna az összevont tagozatba, ahol két másodikos, az egy harmadikos, 

valamint öt negyedikes tanuló van. 

A 31. napirendi pont alatt az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola dreai kihelyezett 

tagozatának kérelme szerepel, ahol 2 elsős gyermeket irattak be szülei. Ezek a tanulók is 

kombinált oktatás részesei lesznek. 

A 32. napirendi pont alatt a szilágyi Kis Ferenc Általános Iskola kérelme szerepel, ahol 

2 elsős gyermek kezdi meg a tanulmányait szintén kombinált tagozatban. 

A 33. napirendi pont alatt a pancsovai Testvériség–egység Általános Iskola kérelme 

szerepel, ahol 1 elsős gyermek kezdi meg a tanulmányait, aki bekerül a már létező összevont 

tagozatba, akik összesen 5-en vannak. 
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A 34. napirendi pont alatt a palicsi Miroslav Antić Általános Iskola kérelme szerepel, 

ahol 6 gyermek indul első osztályba. 

A 35. napirendi pont alatt a zentagunarasi Október 18. Általános Iskola kérelme 

szerepel, ahol 8 gyermek kezdi meg tanulmányait. 

A 36. napirendi pont alatt az újvidéki Petőfi Sándor Általános Iskola kérelme szerepel, 

ahol 12 gyermek kezdi meg tanulmányait. 

A 37. napirendi pont alatt a tiszakálmánfalvi Ivo Andrić Általános Iskola kérelme 

szerepel, ahol 8 gyermek indul első osztályba. 

A Végrehajtó Bizottság elnök asszonya ismertette, hogy a középiskolákra vonatkozó 

kérelmek szinte száz százaléka július hónap folyamán érkeztek a Magyar Nemzeti Tanács 

Hivatalába, amikor a középiskolák azokkal a tanulókkal tudtak számolni és azok a tanulók 

iratkoztak be egy-egy középiskolai szakra, akik a júniusi kisérettségi vizsgaidőszakban írták 

meg a záróvizsgát és töltötték ki a kívánságlistát és kerültek be egy-egy középiskolai 

szakirányzatra. Figyelembe kell venni, hogy azóta volt még egy kisérettségi megírására 

előlátott időszak, méghozzá augusztus 22-24 között. Azok a gyermekek, akik egészségügyi 

okokból, családi okokból, indokolt okok miatt nem tudtak részt venni a júniusi kisérettségi 

vizsgaidőszakon, ők pótolhatták ezt augusztusban. Ezek a diákok is most már beiratkoztak, 

bekerültek egy-egy középiskolai szakra, így valószínűleg az anyagban levő számadatok már 

azóta növekedtek, viszont pontos számadatokkal nem rendelkeznek. Minden esetben az 

oktatási intézmények vezetőinek kötelessége volt a kérelmeket a Magyar Nemzeti Tanács 

Hivatalának és az Oktatási Titkárság felé is elküldeni, hiszen ahhoz, hogy egy-egy 

kislétszámú tagozat meglétéről bizonyságot tegyenek a szülők felé, rendelkezniük kellett a 

Tanács és az Oktatási Titkárság jóváhagyásával. 

A 38. napirendi pont alatt a topolyai Sinkovics József Műszaki Középiskola kérelme 

szerepel, ahol 14 tanulóval indulna meg a gépjárműtechnikus szakirányzat. 

A 39. napirendi pont alatt a Futaki Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon kérelme 

szerepel, ahol 5 tanuló kezdi meg az első osztályt mezőgazdasági technikus szakon. 

A 40. napirendi pont alatt az Adai Műszaki Iskola kérelme szerepel, ahol 8 tanulóval 

kezdik meg az elsősök a műépítész-technikus szakirányzatot. 

A 41. napirendi pont alatt az Óbecsei Műszaki Iskola kérelme szerepel, ahol 14 

tanulóval kezdik meg a tanulmányaikat Gépi megmunkálás operátora szakon. 

A 42. napirendi pont alatt a Szabadkai Vegyészeti-technológiai Iskola kérelme szerepel, 

ahol 8 tanuló kezdi meg tanulmányait az Élelmiszeripari technikus szakon, 2 tanuló vegyész 

laboráns szakon és 6 tanuló ruhamodellező technikus szakon. 

A 43. napirendi pont alatt a szabadkai Svetozar Marković Gimnázium kérelme szerepel, 

ahol 7 tanuló iratkozott a társadalmi-nyelvi szakirányzatra. 

A 44. napirendi pont alatt a Zombori Közgazdasági Középiskola kérelme szerepel, ahol 

4 tanuló kezdi meg a tanulmányait a hároméves szakács szakon, közülük egy tanuló IOP2-es 

szerint fog tanulni. 

A 45. napirendi pont alatt a zombori Veljko Petrović Gimnázium kérelme szerepel, ahol 

8 tanuló kezdi meg tanulmányait az Általános szakon. 

A 46. napirendi pont alatt a nagybecskereki Nikola Tesla Villamossági és Építészeti 

Szakközépiskola kérelme szerepel, ahol 12 tanuló iratkozott a számítógépes villamossági 

technikus szakra, valamint 3 tanuló a kombinált hároméves tagozatba, ahol villanyszerelő-és 

elektromos hő-és hűtéstechnikai berendezés szerelő szakirányzat nyílna. 

A 47. napirendi pont alatt a Csókai Vegyészeti-élelmiszeripari Középiskola kérelme 

szerepel, ahol 7 tanuló iratkozott a vegyész laboráns, 12 tanuló pedig a vegyes összetételű 

osztályba, amely hároméves szakirányzatot jelent, hentesnek 6 tanuló jelentkezett, valamint 

péknek szintén 6 tanuló. Itt is két diák minden valószínűség szerint egyéni oktatási tervvel 

tanul majd. 
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Az elnöklő megnyitotta a vitát. Mivel nem volt hozzászólás az elnöklő berekesztette a 

vitát és szavazásra bocsájtotta a napirendi pontokat.  

TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a bajmoki Vuk Karadžić Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/142/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a bajmoki Vuk 

Karadžić Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HUSZADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az 

óbecsei Zdravko Gložanski Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/143/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az óbecsei Zdravko 

Gložanski Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az adai Cseh Károly Általános Iskola törökfalusi kihelyezett tagozatának 15 

főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/144/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az adai Cseh Károly 

Általános Iskola törökfalusi kihelyezett tagozatának 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 
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HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a szabadkai Đuro Salaj Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/145/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a szabadkai Đuro Salaj 

Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának 

véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola adorjáni kihelyezett 

tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése 

kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/146/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a magyarkanizsai Jovan 

Jovanović Zmaj Általános Iskola adorjáni kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a szabadkai Ivan Goran Kovačić Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/147/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a szabadkai Ivan Goran 

Kovačić Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HUSZONÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a bácsgyulafalvi Kis Ferenc Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 
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A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/148/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a bácsgyulafalvi Kis 

Ferenc Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HUSZONHATODIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a bajsai Testvériség–egység Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/149/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a bajsai Testvériség–

egység Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HUSZONHETEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/150/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az óbecsei Petőfi Sándor 

Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának 

véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HUSZONNYOLCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a horgosi Kárász Karolina Általános Iskola kispiaci kihelyezett tagozatának 15 

főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/151/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a horgosi Kárász 

Karolina Általános Iskola kispiaci kihelyezett tagozatának 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HUSZONKILENCEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a gunarasi Dózsa György Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/152/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a gunarasi Dózsa 

György Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HARMINCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

csókai Jovan Popović Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/153/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a csókai Jovan Popović 

Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának 

véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HARMINCEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola dreai kihelyezett tagozatának 15 főnél 

kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/154/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az óbecsei Petőfi Sándor 

Általános Iskola dreai kihelyezett tagozatának 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HARMINCKETTEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a szilágyi Kis Ferenc Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/155/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a szilágyi Kis Ferenc 

Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának 

véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HARMINCHARMADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a pancsovai Testvériség–egység Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/156/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a pancsovai 

Testvériség–egység Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HARMINCNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a palicsi Miroslav Antić Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/157/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a palicsi Miroslav Antić 

Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának 

véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HARMINCÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a zentagunarasi Október 18. Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/158/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a zentagunarasi 

Október 18. Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HARMINCHATODIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az újvidéki Petőfi Sándor Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/159/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az újvidéki Petőfi 

Sándor Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HARMINCHETEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a tiszakálmánfalvi Ivo Andrić Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/160/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a tiszakálmánfalvi Ivo 

Andrić Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HARMINCNYOLCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a topolyai Sinkovics József Műszaki Középiskola 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/161/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a topolyai Sinkovics 

József Műszaki Középiskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

HARMINCKILENCEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Futaki Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/162/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Futaki Mezőgazdasági 

Iskola és Diákotthon 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

NEGYVENEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az 

Adai Műszaki Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának 

véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/163/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az Adai Műszaki Iskola 

15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése 

kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

NEGYVENEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az Óbecsei Műszaki Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/164/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az Óbecsei Műszaki 

Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának 

véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

NEGYVENKETTEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Szabadkai Vegyészeti-technológiai Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/165/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Szabadkai Vegyészeti-

technológiai Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának 

véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

NEGYVENHARMADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a szabadkai Svetozar Marković Gimnázium 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/166/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a szabadkai Svetozar 

Marković Gimnázium 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

NEGYVENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Zombori Közgazdasági Középiskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/167/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Zombori 

Közgazdasági Középiskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

NEGYVENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a zombori Veljko Petrović Gimnázium 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/168/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a zombori Veljko 

Petrović Gimnázium 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

NEGYVENHATODIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a nagybecskereki Nikola Tesla Villamossági és Építészeti Szakközépiskola 15 

főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/169/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a nagybecskereki 

Nikola Tesla Villamossági és Építészeti Szakközépiskola 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztálya megnyitásának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

NEGYVENHETEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Csókai Vegyészeti-élelmiszeripari Középiskola 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztályai megnyitásának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/170/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Csókai Vegyészeti-

élelmiszeripari Középiskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztálya 

megnyitásának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 24 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban a 48-55 

napirendi pontok alatt előterjesztett napirendi pontok együttes megtárgyalását javasolta. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács TÁMOGATJA a Tanács elnökének a javaslatát, mely szerint a soron 

következő napirendi pontok (48. napirendi ponttól az 55. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen 1 ellene és 0 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 

 

Hajnal Jenő a napirendi pontok előterjesztésére Jerasz Anikót, a Tanács Végrehajtó 

Bizottságának elnök asszonyát kérte fel. 

Jerasz Anikó összevonva terjesztette elő a napirendi pontokat.  

A 48. napirendi pont alatt a Zombori Középiskolások Diákotthona kérelme szerepel, 

melynek kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta a Zombori Középiskolások Diákotthona 

előzetes ranglistáját. 

A 49. napirendi pont alatt az Újvidéki Középiskolai Diákotthon kérelme szerepel, 

melynek kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta az Újvidéki Középiskolai Diákotthon 

előzetes ranglistáját. 

Az 50. napirendi pont alatt az nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolások 

Diákotthona kérelme szerepel, melynek kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta a 

nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolások Diákotthona előzetes ranglistáját. 
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Az 51. napirendi pont alatt a Szabadkai Középiskolások Diákotthona kérelme szerepel, 

melynek kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta a Szabadkai Középiskolások Diákotthona 

előzetes ranglistáját. 

Az 52. napirendi pont alatt az újvidéki Brankovo Kolo Középiskolások Diákotthona 

kérelme szerepel, melynek alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta az újvidéki Brankovo 

Kolo Középiskolások Diákotthona előzetes ranglistáját. 

Az 53. napirendi pont alatt a Verseci Középiskolások Diákotthona kérelme szerepel, 

ahol a Végrehajtó Bizottság támogatta a Verseci Középiskolások Diákotthona előzetes 

ranglistáját. 

Az 54. napirendi pont alatt a Futaki Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon kérelme 

szerepel, amely alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta a Futaki Mezőgazdasági Iskola és 

Diákotthon előzetes ranglistáját. 

Az 55. napirendi pont alatt zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 

kérelme szerepel, amely alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta a zentai Bolyai 

Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium előzetes ranglistáját. 

Az elnöklő megnyitotta a vitát. Mivel nem volt hozzászólás az elnöklő berekesztette a 

vitát és szavazásra bocsájtotta a napirendi pontokat.  

NEGYVENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Zombori Középiskolai Diákotthon előzetes ranglistájának véleményezése 

kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/171/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Zombori Középiskolai 

Diákotthon előzetes ranglistájának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

NEGYVENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az Újvidéki Középiskolai Diákotthon előzetes ranglistájának véleményezése 

kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/172/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az Újvidéki 

Középiskolai Diákotthon előzetes ranglistájának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

ÖTVENEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon előzetes ranglistájának 

véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/173/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a nagykikindai Nikola 

Vojvodić Középiskolai Diákotthon előzetes ranglistájának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

ÖTVENEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a Szabadkai Középiskolai Diákotthon előzetes ranglistájának véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/174/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Szabadkai 

Középiskolai Diákotthon előzetes ranglistájának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

ÖTVENKETTEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az újvidéki Brankovo Kolo Középiskolai Diákotthon előzetes ranglistájának 

véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/175/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az újvidéki Brankovo 

Kolo Középiskolai Diákotthon előzetes ranglistájának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

ÖTVENHARMADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Verseci Középiskolai Diákotthon előzetes ranglistájának véleményezése 

kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/176/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Verseci Középiskolai 

Diákotthon előzetes ranglistájának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 
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ÖTVENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Futaki Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon előzetes ranglistájának 

véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/177/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Futaki Mezőgazdasági 

Iskola és Diákotthon előzetes ranglistájának véleményezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

ÖTVENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium előzetes ranglistájának 

véleményezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/178/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a zentai Bolyai 

Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium előzetes ranglistájának véleményezése 

kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban az 56-58 

napirendi pontok alatt előterjesztett napirendi pontok együttes megtárgyalását javasolta. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács TÁMOGATJA a Tanács elnökének a javaslatát, mely szerint a soron 

következő napirendi pontok (56. napirendi ponttól az 58. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen 1 ellene és 0 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 

 

Hajnal Jenő a napirendi pontok előterjesztésére Jerasz Anikót, a Tanács Végrehajtó 

Bizottságának elnök asszonyát kérte fel. 

Jerasz Anikó összevonva terjesztette elő a napirendi pontokat.  

Az 56. napirendi pont alatt Tanács Végrehajtó Bizottsága Zombor Város Képviselő-

testületének kérelme alapján javasolta Pelt Ilona doroszlói lakos, okleveles közgazdász 

kinevezését a zombori Bielitzky Károly Városi Könyvtár igazgatóbizottsági tagjának 

tisztségére, valamint támogatta Milena Rackov Kovačić, Jelena Milić, dr. Stanislav Knežević, 

Goran Malbaša, Žana Ignjatović és Radmila Lazarević kinevezését a zombori Bielitzky 

Károly Városi Könyvtár igazgatóbizottsági tagjának tisztségére. Hozzátette, hogy ebben az 
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esetben a Kulturális Bizottság is véleményt formált és 10 igen, ellen és tartózkodás szavazat 

nélkül támogatták a kérelmet. 

Az 57. napirendi pont alatt Zombor Város Képviselő-testületének kérelme alapján a 

Végrehajtó Bizottság javasolta Pesti Gabriella bácsgyulafalvi lakos, osztálytanító kinevezését 

a zombori Laza Kostić Kulturális Központ igazgatóbizottsági tagjának tisztségére, valamint 

támogatta Angelina Kolić, Branko Kunić, dr. Stojan Berber, Nikola Pejović, Slavica Rogač 

és Sanja Brbaklić kinevezését a zombori Laza Kostić Kulturális Központ igazgatóbizottsági 

tagjának tisztségére. A Kulturális Bizottság 10 igen, ellen és tartózkodás szavazat nélkül 

támogatták a kérelmet. 

Az 58. napirendi pont alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága Zombor Város Képviselő-

testületének kérelme alapján javasolta Oberajter Klára zombori lakos, média dizájnér 

kinevezését a Zombori Városi Múzeum igazgatóbizottsági tagjának tisztségére, valamint 

támogatta Danka Ivošević, Darko Kosanović, Igor Volf, Viktorija Uzelac, Nevena 

Živadinović Kusonić és Ljubica Bačić kinevezését a Zombori Városi Múzeum 

igazgatóbizottsági tagjának tisztségére. 

Az elnöklő megnyitotta a vitát. A vitában Tari István kért szót. 

Tari István helytelennek tartja, hogy a pártok saját pártkatonáikkal telítik meg az 

intézmények igazgatóbizottságait. Továbbá nem érti, hogy a Magyar Nemzeti Tanács 

számára miért kiemelt fontosságú intézmény a zombori Laza Kostić Kulturális Központ, 

ugyanis szerb művelődési intézményről van szó. 

 

ÖTVENHATODIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a zombori Bielitzky Károly Városi Könyvtár egy igazgatóbizottsági tagjának javaslatáról és a 

tagjelöltek véleményezéséről 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/179/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a zombori Bielitzky Károly 

Városi Könyvtár egy igazgatóbizottsági tagjának javaslatáról és a tagjelöltek 

véleményezéséről. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

ÖTVENHETEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a zombori Laza Kostić Kulturális Központ egy igazgatóbizottsági tagjának javaslatáról és a 

tagjelöltek véleményezéséről 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/180/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a zombori Laza Kostić 

Kulturális Központ egy igazgatóbizottsági tagjának javaslatáról és a tagjelöltek 

véleményezéséről. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 1 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 
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ÖTVENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Zombori Városi Múzeum egy igazgatóbizottsági tagjának javaslatáról és a 

tagjelöltek véleményezéséről 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/181/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Zombori Városi Múzeum 

egy igazgatóbizottsági tagjának javaslatáról és a tagjelöltek véleményezéséről. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 1 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban az 59-62 

napirendi pontok alatt előterjesztett napirendi pontok együttes megtárgyalását javasolta. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács TÁMOGATJA a Tanács elnökének a javaslatát, mely szerint a soron 

következő napirendi pontok (59. napirendi ponttól a 62. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen 1 ellene és 0 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 

 

Hajnal Jenő a napirendi pontok előterjesztésére Jerasz Anikót, a Tanács Végrehajtó 

Bizottságának elnök asszonyát kérte fel. 

Jerasz Anikó összevonva terjesztette elő a napirendi pontokat. Tájékoztatta a Tanácsot, 

hogy minden esetben a Végrehajtó Bizottság támogatta az illetékes bizottság által javasolt 

összegeket. 

Az 59. napirendi pont alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága Mitrovica Város 

Közigazgatási Hivatala Kulturális, Sport és Ifjúsági Osztályának kérelme alapján a kulturális 

pályázatra beérkezett Szerémség Magyar Művelődési Egyesület pályázatát támogatásra 

javasolta 300.000,00 dinár támogatási összegben. Ebben az esetben a Kulturális Bizottság 

formált véleményt és 10 igen, 0 ellene és 0 tartózkodás szavazat mellett határozták meg az 

említett összeget. 

A 60. napirendi pont alatt a Kúla Község elnökének kérelme alapján a köztájékoztatási 

pályázatra beérkezett pályázatok közül a Végrehajtó Bizottság a következőek szerint 

javasolta a pályázatok támogatását: 

– IPC Kúla Kft., Kúla, javaslat: 540.000,00 dinár, 

– Zenit Ügynökség, Kúla, javaslat: nem javasolták támogatásra, 

– Master Craft Kft., Kúla: nem javasolták támogatásra, 

– Újvidéki TV Kft., Újvidék: nem javasolták támogatásra. 

A Tájékoztatási Bizottság véleménye alapján született meg a határozat. A Bizottság 13 

igen, ellen és tartózkodó szavazat nélkül határozta meg ezt a döntést. 

A 61. napirendi pont alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága Hódság Község Községi 

Elnöki Szolgálatának kérelme alapján a nemzeti kisebbségek tájékoztatására vonatkozó 

köztájékoztatási pályázatra beérkezett BB Média pályázatát a Végrehajtó Bizottság 

támogatásra javasolta 250.000,00 dinár támogatási összegben. 
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Ebben az esetben is a Tájékoztatási Bizottság tárgyalta meg a kérelmet és 13 igen, ellen 

és tartózkodó szavazat nélkül határozták meg a jelen támogatást. 

A 62. napirendi pont alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága Szabadka Város Társadalmi 

Tevékenységek Titkárságának kérelme alapján a médiatartalmak gyártására vonatkozó 

köztájékoztatási pályázatán a következők szerint javasolta a pályázatok támogatását: 

- Honestas Ügynökség, Újvidék, javaslat: 300.000,00 dinár; 

- Pannónia Alapítvány, Szabadka, javaslat: 5.500.000,00 dinár; 

- Falusi Információs Központ, Hajdújárás, javaslat: 300.000,00 dinár; 

- Mária Rádiónkért Egyesület, Szabadka, javaslat: 900.000,00 dinár. 

A jelen esetben is a Tájékoztatási Bizottság tárgyalta meg előzetesen a kérelmet és 11 

igen, ellen és tartózkodó szavazat nélkül állították fel ezt az eloszlást. 

Az elnöklő megnyitotta a vitát. A vitában Tari István kért szót. 

Tari István megjegyezte, hogy az 59. napirendi pont alatt lévő Végrehajtó Bizottság 

záradékában az áll, hogy „Mitrovica Város”. Átnézte a Magyar Nemzeti Tanács 

helységnévtárát és döbbenve tapasztalta, hogy ennek a kiemelt fontosságú szerémségi 

városnak nincs benne a magyar neve a jegyzékben, ugyanis a város magyar elnevezése 

Szávaszentdemeter. 

A 61. napirendi pont alatt, Hódság esetében egy reklámügynökségről van szó. 

Szilbereken tudomása szerint nem élnek magyarok, és a három szervezőből csak egy tud 

magyarul, aki azt állítja magáról, hogy a Spektar televízióban magyar műsort szerkesztett. 

Kételkedik benne, hogy a Spektar televízióban volt magyar nyelvű műsor. Továbbá nem 

tudja, hogy a gombosiak tudnak-e arról, hogy van magyar nyelvű műsor, pedig Nyugat-

Bácskában ők ehhez a hódsági járáshoz tartoznak. Szeretne belehallgatni ezeknek a 

műsoroknak a hanganyagába, azért, hogy kiderüljön, mit akar eladni ez a reklámügynökség. 

A 62. napirendi pont kapcsán feltette a kérdést, hogy a Rádió 90 működtetője az valóban 

kalózrádiót működtetett-e, mert az ő támogatását javasolja a Magyar Nemzeti Tanács. 

Véleménye szerint a kalózrádió büntetését ezzel a támogatással próbálják meg kompenzálni. 

Hozzátette, hogy Falusi Információs Központ néven műsorkészítést akarnak összehozni. 

Megjegyezte, hogy annak idején a politikai akarat nagyon hiányzott a Szabadkai Rádió 

pénzelésénél és el kellene azon gondolkodni, hogy most a szabadkaiak egy letiltott rádiónak 

az embereit akarják támogatni. 

Németh Ernő elmondta, hogy nagyon sok községben valóban megfigyelhető az, hogy 

olyan pályázatok érkeznek, ahol szerb nyelvű média próbál pénzeszközökhöz jutni. Abban az 

esetben, ha van bizonyítottan magyar nyelvű média, akkor természetesen úgy szoktak 

dönteni, hogy az a médium kapja a teljes összeget, illetve a túlnyomó részét a támogatásnak. 

Viszont vannak esetek, amikor egyáltalán nem pályáznak teljesen magyar nyelvű médiumok. 

Ilyenkor van két lehetőség, vagy nem támogatnak senkit, vagy pedig megpróbálják a pénzt 

ilyen pályázóknak adni, mint Hódság esetében. Ha nem támogatnának senkit, akkor ott 

feltennék a kérdést, hogy a Tanács úgy gondolja, hogy nincs szükség magyar nyelvű 

tájékoztatásra. Egyetért Tari Istvánnal, miszerint meg kellene nézni, hogy ezek a pályázatok 

hogyan valósulnak meg. A hajdújárási rádió kapcsán elmondta, hogy hallgatott rádió volt, 

aztán nem kaptak frekvenciát és egy ideig próbálták kalózkodással sugározni a műsoraikat, 

amely következményeként különféle büntetéseket kaptak, most internetes rádióként 

próbálnak pénzt kapni, hogy a következő pályázásig kihúzzák ezt az időszakot. Megjegyezte, 

hogy ebben az esetben is részben egyetért Tari Istvánnal. 

Tari István kihangsúlyozta, hogy kimondottan érdekli, hogy egy hódsági rádió, vagy 

reklámügynökség, aki magyar tájékoztatási műsort akar sugározni, azt hogyan csinálja.  

Kéri a Magyar Nemzeti Tanácsot, hogy tegye lehetővé azt, hogy belehallgathasson ezekbe a 

hanganyagokba, hogy mit próbálnak eladni tájékoztatási műsorok elnevezéseként. 
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Mivel több felszólalás nem volt, az elnöklő berekesztette a vitát és szavazásra 

bocsájtotta a napirendi pontokat. 

ÖTVENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása Mitrovica Város kulturális pályázatának pénzeszközelosztási javaslata kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/182/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését Mitrovica Város kulturális 

pályázatának pénzeszközelosztási javaslata kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HATVANADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

Kúla Község köztájékoztatási pályázatának pénzeszközelosztási javaslata kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/183/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését Kúla Község 

köztájékoztatási pályázatának pénzeszközelosztási javaslata kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 22 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HATVANEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása Hódság Község köztájékoztatási pályázatának pénzeszközelosztási javaslata 

kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/184/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését Hódság Község 

köztájékoztatási pályázatának pénzeszközelosztási javaslata kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HATVANKETTEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása Szabadka Város köztájékoztatási pályázatának pénzeszközelosztási javaslata 

kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/185/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését Szabadka Város 

köztájékoztatási pályázatának pénzeszközelosztási javaslata kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban a 63-66 

napirendi pontok alatt előterjesztett napirendi pontok együttes megtárgyalását javasolta. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács TÁMOGATJA a Tanács elnökének a javaslatát, mely szerint a soron 

következő napirendi pontok (63. napirendi ponttól a 66. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen 1 ellene és 0 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 

 

Hajnal Jenő a napirendi pontok előterjesztésére Jerasz Anikót, a Tanács Végrehajtó 

Bizottságának elnök asszonyát kérte fel. 

Jerasz Anikó összevonva terjesztette elő a napirendi pontokat. 

A 63. napirendi pont alatt a Fehértemplom Község Képviselő-testületének kérelme 

alapján a Fehértemplom Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába a magyar 

nemzeti közösség képviselőjeként Alföldi András fejértelepi lakos, gépész technikust 

javasolta a Végrehajtó Bizottság. A kérelmet megtárgyalta a Nyelvhasználati Bizottság és 10 

igen, ellen és tartózkodás nélkül támogatta a jelöltet. 

A 64. napirendi pont alatt Zombor Város Képviselő-testületének kérelme szerepel, 

melynek kapcsán Zombor Város Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába az alábbi 

személyeket javasolta a Végrehajtó Bizottság: Csapó Judit bezdáni lakos, jogász technikus és 

Pasity Alexandra monostorszegi lakos, kereskedő. A Nyelvhasználati Bizottság 10 igen, ellen 

és tartózkodás nélkül támogatta a jelölteket. 

A 65. napirendi pont alatt Magyarkanizsa Község Képviselő-testületének kérelme 

szerepel, melynek alapján a Magyarkanizsa Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi 

Tanácsába az alábbi személyeket javasolta a Végrehajtó Bizottság a magyar nemzeti 

közösség képviselőjeként: Srdić Natália magyarkanizsai lakos, okleveles közgazdász és 

Puskás Károly magyarkanizsai lakos, építész technikus. A Nyelvhasználati Bizottság 10 igen, 

ellen és tartózkodás nélkül támogatta a jelölteket. 

A 66. napirendi pont alatt Apatin Község Általános közigazgatási, társadalmi 

tevékenységi és képviselőtestületi feladatokat ellátó ügyosztály kérelme alapján az Apatin 

Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába az alábbi személyeket javasolta a 

Végrehajtó Bizottság a magyar nemzeti közösség képviselőjeként: Keszeg Tibor szilágyi 

lakos, földműves és Dombovits Margit bezdáni lakos, közgazdász. A Nyelvhasználati 

Bizottság 10 igen, ellen és tartózkodás nélkül támogatta a jelölteket. 

Az elnöklő megnyitotta a vitát a napirendi pontokkal kapcsolatban. Mivel nem volt 

hozzászólás az elnöklő berekesztette a vitát és szavazásra bocsájtotta a napirendi pontokat. 
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HATVANHARMADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása Fehértemplom Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába való egy 

magyar jelölt kinevezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/186/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését Fehértemplom Község 

Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába való egy magyar jelölt kinevezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 22 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HATVANNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása Zombor Város Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába való két magyar jelölt 

kinevezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/187/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését Zombor Város Nemzetek 

Közötti Viszonyügyi Tanácsába való két magyar jelölt kinevezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HATVANÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

Magyarkanizsa Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába való két magyar jelölt 

kinevezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/188/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését Magyarkanizsa Község 

Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába való két magyar jelölt kinevezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HATVANHATODIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása Apatin Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába való két magyar jelölt 

kinevezése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/189/2016, meghozva 2016. augusztus 26-án 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését Apatin Község Nemzetek 

Közötti Viszonyügyi Tanácsába való két magyar jelölt kinevezése kapcsán. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 0 ellene, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

HATVANHETEDIK NAPIRENDI PONT: Egyéb 

Az egyebek alatt Tari István kért szót. 

Tari István egyik kérdéscsoportja az ösztöndíjakhoz kapcsolódott. Egy riport során vette 

észre, hogy azok a végzős egyetemisták, akik az alapképzésen idejében diplomáznak, azok 

mindenképpen rosszul járnak. Náluk is jelentkezett egy személy, aki június 21-én 

diplomázott négyéves alapképzésen, júliusban kapta meg a júniusi ösztöndíjat, amelynek a 

visszafizetésére kérte a Magyar Nemzeti Tanács, mert becsületesen jelentette. Megjegyezte, 

hogy akik lelkiismeretesen elvégzik a tanulmányaikat és azt jóindulatúan jelzik a Magyar 

Nemzeti Tanács felé, azokat miért kell büntetni. Azok a hallgatók, akik viszont nem jelzik, 

azok megkapják az ösztöndíjat. Azt szeretné javasolni, hogy a Tanács kövesse az 

ösztöndíjasoknak a tanulmányi helyzetének alakulását. Véleménye szerint, azok a hallgatók, 

akik idejében diplomáznak, azoknak pályázaton kívül a mesterképzéssel járó ösztöndíjat meg 

kellene előlegezni. Nem tudja továbbá, hogy a visszafizetett ösztöndíjak megjelennek-e a 

zárszámadásban és amennyiben igen, akkor hol jelenik meg. 

A másik része a kérdéseinek az újvidéki Mozaik Televízióra vonatkozott. 

A tanácstag ismertette, hogy a Mozaik Televízió működő televízió volt, de augusztus 1-

jével megszűnt. Úgy gondolja, hogy a Magyar Nemzeti Tanács támogatta a Mozaik 

Televíziót, és nem tudni, hogy miért szűnt meg a Tanács által alapított televízió és miért 

nincs a Magyar Nemzeti Tanács napirendjén. Amennyiben megszűnik egy tömegtájékoztatási 

eszköz, ráadásul Újvidéken, ha ehhez az eszközhöz a Tanácsnak is köze van, akkor azt 

gondolja, hogy megérdemelte volna, hogy a napirendre kerüljön. Kérdése, hogy mit tud erről 

a Tanács elnöke és a Pannon Televízió igazgatója, aki egyébként tagja a Mozaik Televízió 

Igazgatóbizottságának. 

A kérdéseket eljuttatja írásos formában is a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalának. 

Petkovics Márta Tari István felszólalása kapcsán elmondta, hogy követik az 

ösztöndíjasaik tanulmányainak állását. A továbbiakban egy információt ismertetett, miszerint 

tavaly ősszel indult el az Európa Kollégium, akkor 66 elsőéves egyetemista költözött be. A 

pályázat néhány nap múlva lejár és örömmel tájékoztatja a Tanácsot, hogy több, mint száz 

első éves egyetemista már pályázott. Reményeik szerint megduplázódik azoknak a száma, 

akik elsőévesként beköltöznek az Európa Kollégiumba. 

Hajnal Jenő zárszóként elmondta, hogy 135 évvel ezelőtt született a világ egyik 

leghíresebb magyar zeneszerzője, zongoraművésze és népzene kutatója Bartók Béla, aki 110 

évvel ezelőtt ezekben a napokban gyűjtött népdalokat Horgoson. A holnapi napon, késő 

délután rá és délvidéki vendégeskedésére emlékeznek alkalmi műsorral a horgosi Órás 

villában. 
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Miután több kérdés, illetve indítvány nem hangzott el, mgr. Hajnal Jenő 11.56 perckor 

berekesztette a Magyar Nemzeti Tanács tizenkilencedik rendes ülését. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: MNT-000987/K/2016 - M/2/1 

Keltezés: 2016. augusztus 26. 

 …………………………………  ………………………………… 

 Tómó Szalma Beáta, P. H. Mgr. Hajnal Jenő, 

 jegyzőkönyvvezető  a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 



A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 72/2009., 20/2014 – AB határozat és 55/2014. szám) 10. szakasza 1. 
bekezdésének 14. pontja és A Magyar Nemzeti Tanács alapszabályának (elfogadva 2014. 
december 2-án a H/1/2014. iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének j) és n) pontja és 
41. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. 
szeptember 22-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A MAGYAR NEMZETI TANÁCSNAK 

A MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE ÁLTAL 
2016. OKTÓBER 2-ÁRA KITŰZÖTT ORSZÁGOS 

NÉPSZAVAZÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLLÁSFOGLALÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács megállapítja, hogy Magyarország köztársasági elnöke a magyar kormány 

kezdeményezésére 2016. október 2-ára országos népszavazást tűzött ki a nem magyar 
állampolgárok Magyarországra történő kényszerbetelepítéséről. A népszavazásra feltett 
kérdés: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is 
előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”. 

2. szakasz 
Tekintettel az utóbbi másfél év globális méreteket öltő migrációs folyamataira, 

valamint a Brüsszel által elfogadott kvótacsomagra – különösképp indokolttá vált, hogy 
a Tanács állást foglaljon ebben a jövőnket leginkább érintő ügyben. 

A Tanács arra szólítja fel a szerbiai magyar nemzeti közösség azon tagjait, akik a 
népszavazáson szavazati joggal rendelkeznek, hogy élve demokratikus szavazati 
jogukkal vállaljanak szolidaritást anyaországban élő nemzettársaikkal, támogassák a 
magyar kormány erőfeszítéseit keresztény értékrendünk, nyelvünk és kultúránk, 
anyaországunk, szülőföldünk és a régió biztonságának megtartásáért vállalt 
küzdelmében, és vegyenek részt a nemzeti identitásunk megőrzése tekintetében sorsdöntő 
népszavazáson. 

3. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/190/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

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



Az újvidéki Studentski dom „Evropa” – Európa Kollégium Egyetemista Életszínvonali 
Intézmény megalapításáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdasági Autonóm 
Tartomány Hivatalos Lapja, 8/2008. és 31/2015. szám) 18. szakasza, A nemzeti kisebbségek 
nemzeti tanácsairól szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009. és 
20/2014. – AB döntés és 55/2014. szám) 11. szakaszának 1. bekezdése és A Magyar Nemzeti 
Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. iratszám alatt) 14. szakasza 
1. bekezdésének i) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. 
szeptember 22-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
AZ ÚJVIDÉKI STUDENTSKI DOM „EVROPA” – 

EURÓPA KOLLÉGIUM EGYETEMISTA KÖZPONT SZAKKOLLÉGIUMI 
MUNKAPROGRAMJÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL 

1. szakasz 
Az újvidéki Studentski dom „Evropa” – Európa Kollégium Egyetemista Központ 2016. 

szeptember 16-án beérkezett kérelme alapján támogatjuk A Studentski dom „Evropa” – Európa 
Kollégium Egyetemista Központ szakkollégiumi munkaprogramjának elfogadását. 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 
 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/191/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 41. szakasza, továbbá A Magyar Szó 
Közvállalat alapító jogainak átvételéről és a Magyar Szó Közvállalat Magyar Szó Lapkiadó 
Kft.-vé átalakításáról szóló határozat (meghozva 2004. szeptember 10-én a 3/2004. iratszám 
alatt és módosítva a 3/2005., az 5/2006., a 11/2010., a 23/2010., a H/1/2012., a H/7/2012. és a 
M/H/12/2016. iratszámok alatt) 12. szakasza 1. bekezdésének 9) pontja és 22. szakaszának 1. 
bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-
ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A MAGYAR SZÓ LAPKIADÓ KFT. IGAZGATÓJA KINEVEZÉSÉNEK 

ELŐZETES JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja Ökrész Rozália temerini lakos, okleveles közgazdász, jelölt 

kinevezését a Magyar Szó Lapkiadó Kft. igazgatójává. 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/192/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 41. szakasza, továbbá A Magyar Szó 
Közvállalat alapító jogainak átvételéről és a Magyar Szó Közvállalat Magyar Szó Lapkiadó 
Kft.-vé átalakításáról szóló határozat (meghozva 2004. szeptember 10-én a 3/2004. iratszám 
alatt és módosítva a 3/2005., az 5/2006., a 11/2010., a 23/2010., a H/1/2012., a H/7/2012. és 
az M/H/12/2016. iratszámok alatt) 12. szakasza 1. bekezdésének 10) pontja és 28. 
szakaszának 2. bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. 
szeptember 22-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A MAGYAR SZÓ CÍMŰ NAPILAP FŐSZERKESZTŐJE KINEVEZÉSÉNEK 

ELŐZETES JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja Varjú Márta újvidéki lakos, okleveles jogász, jelölt kinevezését a 

Magyar Szó című napilap főszerkesztőjévé. 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/193/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 41. szakasza, továbbá A Hét Nap 
Közvállalat alapítói jogainak átvételéről és a Hét Nap Közvállalat Hét Nap Lapkiadó Kft.-vé 
átalakításáról szóló határozat (meghozva az 5/2004. iratszám alatt és módosítva a 6/2006., a 
H/29//2010., a H/2/2012., a H/8/2012. és az M/H/13/2016. iratszámok alatt) 12. szakasza 1. 
bekezdésének 9) pontja és 22. szakaszának 1. bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a 
továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A HÉT NAP LAPKIADÓ KFT. IGAZGATÓJA KINEVEZÉSÉNEK 

ELŐZETES JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja László Edit szabadkai lakos, okleveles közgazdász, jelölt 

kinevezését a Hét Nap Lapkiadó Kft. igazgatójává. 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/194/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 41. szakasza, továbbá A Hét Nap 
Közvállalat alapítói jogainak átvételéről és a Hét Nap Közvállalat Hét Nap Lapkiadó Kft.-vé 
átalakításáról szóló határozat (meghozva az 5/2004. iratszám alatt és módosítva a 6/2006., a 
H/29//2010., a H/2/2012., a H/8/2012. és az M/H/13/2016. iratszámok alatt) 12. szakasza 1. 
bekezdésének 10) pontja és 27. szakaszának 2. bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Tanács 
(a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A HÉT NAP CÍMŰ HETILAP FŐSZERKESZTŐJE KINEVEZÉSÉNEK 

ELŐZETES JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja Talpai Lóránt kishegyesi lakos, okleveles politológus, jelölt 

kinevezését a Hét Nap című hetilap főszerkesztőjévé. 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/195/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ADA KÖZSÉGBELI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNYHÁLÓZAT 
VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 14-én meghozott 

Záradékát az Ada községbeli iskoláskor előtti intézményhálózat véleményezéséről 
(iratszám: V/Z/234/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/196/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI KOSZTOLÁNYI DEZSŐ TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM 
IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSÁBAN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. augusztus 29-én meghozott 

Záradékát az iskolaigazgató megválasztásának véleményezéséről (iratszám: 
V/Z/191/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/197/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A CSÓKAI ÖRÖM ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 
IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSÁBAN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 7-én meghozott 

Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatója megválasztásának véleményezéséről 
(iratszám: V/Z/220/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/198/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BEGASZENTGYÖRGYI DESANKA MAKSIMOVIĆ ISKOLÁSKOR ELŐTTI 
INTÉZMÉNY IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSÁBAN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 7-én meghozott 

Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatója megválasztásának véleményezéséről 
(iratszám: V/Z/219/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/199/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A KÚLAI PETŐFI BRIGÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI 
TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSÁBAN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. augusztus 29-én meghozott 

Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/190/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/200/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZICHYFALVI DOSITEJ OBRADOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI 
TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSÁBAN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 7-én meghozott 

Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/221/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/201/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A PALONAI IVO LOLA RIBAR ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI 
TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSÁBAN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 7-én meghozott 

Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagjai kinevezésének véleményezéséről 
(iratszám: V/Z/203/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/202/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BÁCSGYULAFALVI KIS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI 
TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSÁBAN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 9-én meghozott 

Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/227/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/203/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYKIKINDAI NIKOLA VOJVODIĆ KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON 
IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSÁBAN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 7-én meghozott 

Záradékát a középiskolai diákotthon igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: 
V/Z/224/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/204/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI POLITECHNIKAI ISKOLA ÁTKÉPZÉSRE, PÓTKÉPZÉSRE ÉS 
SPECIALIZÁCIÓRA VONATKOZÓ BEIRATKOZÁSI TERVÉNEK 
VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. augusztus 29-én meghozott 

Záradékát az átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó beiratkozási terv 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/192/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/205/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BELGRÁDI TANKÖNYVKIADÓ INTÉZET NYOLCADIK OSZTÁLYOS 
ZENEKÖNYVÉNEK JÓVÁHAGYÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 9-én meghozott 

Záradékát magyar nyelvű tankönyvek oktatási-nevelési folyamatban történő 
használatának előzetes jóváhagyásáról (iratszám: V/Z/228/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/206/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A PACSÉRI MOŠA PIJADE ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 
LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. augusztus 29-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/194/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/207/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZICHYFALVI DOSITEJ OBRADOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÜRMÉNYHÁZI 
KIHELYEZETT TAGOZATA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR 

TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. augusztus 29-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/195/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/208/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ŠABAC UTCAI ÉS 
KELEBIAI KIHELYEZETT TAGOZATA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ 

MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. augusztus 29-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/196/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/209/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZENTAI STEVAN SREMAC ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐHEGYI CSOKONAI 
VITÉZ MIHÁLY KIHELYEZETT TAGOZATA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ 

MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. augusztus 29-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/198/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/210/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ADAI CSEH KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA VÖLGYPARTI KIHELYEZETT 
TAGOZATA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ 

OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 7-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/208/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/211/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A MAGYARKANIZSAI JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
MARTONOSI KIHELYEZETT TAGOZATA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ 

MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 7-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/209/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/212/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TÖRÖKKANIZSAI JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 
FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA 

MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 7-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/211/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/213/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TÖRÖKKANIZSAI JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
MAJDÁNYI KIHELYEZETT TAGOZATA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ 

MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 7-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/210/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/214/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A KÚLAI PETŐFI BRIGÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 
LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 7-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/214/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/215/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A MUZSLYAI SZERVÓ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVÓ MIHÁLY 
UTCAI KIHELYEZETT TAGOZATA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR 

TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 7-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/223/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/216/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A MAGYARCSERNYEI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL 
KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 7-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/216/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/217/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A MAGYARCSERNYEI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÓBAI 
KIHELYEZETT TAGOZATA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR 

TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 7-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/215/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/218/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TISZASZENTMIKLÓSI DR. TIHOMIR OSTOJIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA 

MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 9-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/225/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/219/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TISZASZENTMIKLÓSI DR. TIHOMIR OSTOJIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
HÓDEGYHÁZI KIHELYEZETT TAGOZATA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ 

MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 9-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/226/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/220/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÓBECSEI SAMU MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PECESORI KIHELYEZETT 
TAGOZATA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ 

OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 9-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/222/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/221/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ERZSÉBETLAKI TESTVÉRISÉG–EGYSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL 
KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 9-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/218/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/222/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI BOGDAN ŠUPUT FORMATERVEZÉSI KÖZÉPISKOLA 15 FŐNÉL 
KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. augusztus 29-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/193/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/223/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZENTAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ 
MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. augusztus 29-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/197/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/224/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 
LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 7-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/199/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/225/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZOMBORI MŰSZAKI ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR 
TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 7-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/213/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/226/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TOPOLYAI MEZŐGAZDASÁGI ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ 
MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 7-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/212/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/227/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI SVETOZAR MARKOVIĆ GIMNÁZIUM 15 FŐNÉL KISEBB 
LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 7-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/217/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/228/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A MAGYARKANIZSAI BESZÉDES JÓZSEF MEZŐGAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI 
ISKOLAKÖZPONT 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ 

OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 7-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/207/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/229/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÓBECSEI NÉPKÖNYVTÁR IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉNEK 
ELJÁRÁSÁBAN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 7-én meghozott 

Záradékát az Óbecsei Népkönyvtár igazgatóbizottsági tagjelöltje kinevezésének 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/201/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/230/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÓBECSEI VÁROSI MÚZEUM IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉNEK 
ELJÁRÁSÁBAN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 7-én meghozott 

Záradékát az Óbecsei Városi Múzeum igazgatóbizottsági tagjelöltjei kinevezésének 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/202/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/231/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A FEHÉRTEMPLOMI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR IGAZGATÓJA KINEVEZÉSE 
ELJÁRÁSÁBAN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 14-én meghozott 

Záradékát a Fehértemplomi Történelmi Levéltár megbízott igazgatója kinevezésének 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/2302/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/232/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. szeptember 22-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

EGY APATINI UTCA ELNEVEZÉSÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN 
MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. szeptember 7-én meghozott 

Záradékát utcanév-véleményezéséről (iratszám: V/Z/200/2016). 

2. szakasz 
Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/233/2016 
Keltezés: 2016. szeptember 22. 
 

 

 

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


	02
	Záradékot A Magyar Nemzeti Tanácsnak a Magyarország köztársasági elnöke által 2016. október 2-ára kitűzött országos népszavazással kapcsolatos állásfoglalásáról

	03
	ZÁRADÉKOT az újvidéki Studentski dom „Evropa” – Európa Kollégium egyetemista központ szakkollégiumi munkaPROGRAMJÁNAK véleményezéséről

	04
	ZÁRADÉKOT a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Igazgatója kinevezésének előzetes jóváhagyásáról

	05
	ZÁRADÉKOT a Magyar Szó cÍmű napilap főszerkesztője kinevezésének előzetes jóváhagyásáról

	06
	ZÁRADÉKOT a Hét Nap Lapkiadó Kft. igazgatója kinevezésének előzetes jóváhagyásáról

	07
	ZÁRADÉKOT a Hét Nap cÍmű hetilap főszerkesztője kinevezésének előzetes jóváhagyásáról

	08
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	09
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	10
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	11
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	12
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	13
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	14
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	15
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	16
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	17
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	18
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	19
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	20
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	21
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	22
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	23
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	24
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	25
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	26
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	27
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	28
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	29
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	30
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	31
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	32
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	33
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	34
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	35
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	36
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	37
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	38
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	39
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	40
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	41
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	42
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	43
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	44
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz

	45
	47T1. szakasz
	47T2. szakasz


