
A Magyar Nemzeti Tanács ügyrendjének (elfogadva 2014. december 2-án a H/2/2014. 
iratszám alatt és módosítva 2015. április 20-án a H/11/2015. iratszám alatt) 62. 
szakasza alapján készült a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiak: Tanács) 25. rendes 
ülésének 
 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONATA 

A Magyar Nemzeti Tanács ügyrendjének 22. és 23. szakasza alapján a Tanács elnöke 
2017. április 21-én hívta össze a Tanács 25. rendes ülését 2017. április 27-ére 
Szabadkára, a Magyar Ház földszinti üléstermébe. A Tanács 25. rendes ülését 2017. 
április 27-én, csütörtökön, 10 órai kezdettel tartotta meg Szabadkán, a Magyar Ház 
földszinti üléstermében (Ago Mamužić utca 11.) mgr. Hajnal Jenő elnöklete alatt. A 
jegyzőkönyvvezető Varga Diósi Viola volt. 

Az ülésen a következő tanácstagok voltak jelen: dr. Antal Szilárd, Bognár Beáta, 
Dolinszky Gábor, Dudás Károly, Fodor László, mgr. Hajnal Jenő, Jerasz Anikó, Joó-
Horti Lívia, 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, Szlákó József, Talpai Sándor, Vass Tibor és Vidrács Krisztina. 

Az ülésen a következő tanácstagok nem voltak jelen: dr. Beretka Katinka, Bővíz 
László, Horváth Ódry Márta, Siflis Zoltán, Tari István, Urbán András, Várkonyi 
Zsolt, Virág Klára és dr. Zsoldos Ferenc. 

A Tanács Hivatalának képviseletében jelen volt: Bábi Attila, Lulić Emil, Kolozsi 
Andrea és Varga Diósi Viola. 

Az ülés elején 24 tanácstag volt jelen, akikhez az ülés folyamán még 2 tanácstag 
csatlakozott. A Tanács mindvégig határozatképes volt. 
 

ELNÖK: Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács! 2017-ben három emlékév állítja 
figyelmünk középpontjába: a magyar reformáció 500 éves örökségét, Szent László 
trónra lépésének 940. és szentté avatásának 825., valamint Arany János születésének 
200. évfordulóját, de az idén emlékezünk a világraszóló zentai csata 320 éves 
jubileumára is. Mindezt azért tartottam fontosnak ezúttal is elmondani, mert a Magyar 
Nemzeti Tanács támogatásával szombaton délelőtt a Szabadkai Városháza 
dísztermében a Szent György Lovagrend Délvidéki Nagypriorátusának Szabadkai 
Priorátusa tanulmányi nappal nyitja meg a Reformáció Emlékévének délvidéki 
eseménysorát, amelyet másnap este a ferencesek templomában a Szerbiai Ágostai 
Hitvallású Evangélikus Keresztény Egyház ünnepi hangversenye követ a Szent Teréz 
Kamarazenekar és a Pro Musica Kamarakórus közreműködésével. Tisztelettel hívjuk 
és várjuk az érdeklődőket mindkét rangos eseményünkre. 

A Tanács hivatalos jelenléti nyilvántartása alapján megállapítom, hogy jelen van 
24 tanácstagunk, egy tanácstagunk, Penovác Náray Éva is megérkezett már csak még 
nem jött be a terembe. Megállapítom, hogy testületünk határozatképes. A mai ülésről 
távol maradását igazolta: Beretka Katinka, Bővíz László, Horváth Ódry Márta, Siflis 
Zoltán, Tari István, Urbán András, Várkonyi Zsolt, Virág Klára és Zsoldos Ferenc. 

Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács! Most pedig 25. rendes ülésünk napirendjének 
megállapítása következik. Megállapítom, hogy a javasolt napirend módosítására 
előterjesztés határidőn belül nem érkezett, ezért a napirendet a javasolt formában 
szavazásra bocsátom az ügyrend értelmében, vita nélkül. 



 
Napirendi javaslat: 

 
1.  A Magyar Nemzeti Tanács 24. ülése jegyzőkönyvének elfogadása 

2.  А Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Vajdasági Magyar 
Művelődési Intézet 2017. évi munkatervének véleményezése kapcsán 

3.  A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Zichyfalva Község 
iskoláskor előtti intézményhálózatának terve kapcsán 

4.  A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a begaszentgyörgyi Desanka 
Maksimović Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

5.  A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a temerini Veljko Vlahović 
Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása 
kapcsán 

6. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Topolyai Mezőgazdasági 
Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

7.  A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki József Attila 
Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

8.  A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Futaki Mezőgazdasági 
Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

9.  A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a bácskossuthfalvi Idős 
Kovács Gyula Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

10.  A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a gunarasi Dózsa György 
Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

11.  A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zentagunarasi Október 18. 
Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

12.  A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a topolyai Csáki Lajos 
Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

13.  A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a bajsai Testvériség–egység 
Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

14.  A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a pacséri Moša Pijade 
Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

15.  A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a topolyai Nikola Tesla 
Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

16.  A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a krivajai Vuk Karadžić 
Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 

17.  A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a topolyai Dositej Obradović 
Gimnázium és Közgazdasági Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása 
kapcsán 

18.  A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a topolyai Sinkovics József 
Műszaki Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán 



19.  A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 
az Anyanyelvápolás (Tankönyv az általános iskolák negyedik osztálya 
számára) című tankönyv jóváhagyása kapcsán 

20.  A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Kishegyesi Könyvtár 
igazgató- és felügyelőbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán 

21.  A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Városi Múzeum 
igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

22.  A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 
a Művelődési és Tájékoztatási Minisztériumnak a nemzeti kisebbségek 
támogatására kiírt kulturális pályázata kapcsán 

23.  A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Vajdaság Autonóm 
Tartomány etnikai közösségek szervezetei támogatására kiírt pályázata 
kapcsán 

24. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 
a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi 
Titkárság kulturális pályázata kapcsán 

25.  A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 
Szabadka Város kulturális pályázata kapcsán 

26.  A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Zenta Község 
nemzeti kisebbségek kultúrájának megőrzésére, előmozdítására és 
fejlesztésére vonatkozó kulturális pályázata kapcsán 

27. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Zenta Község kortárs 
művészeti alkotásokra vonatkozó kulturális pályázata kapcsán 

28.  A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 
Újvidék Város kulturális pályázata kapcsán 

29. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 
a Művelődési és Tájékoztatási Minisztériumnak a nemzeti kisebbségek 
részére kiírt köztájékoztatási pályázata kapcsán 

30.  A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 
a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi 
Titkárság köztájékoztatási pályázata kapcsán 

31.  A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Szenttamás Község 
köztájékoztatási pályázata kapcsán 

32. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Verbász Község 
köztájékoztatási pályázata kapcsán 

33.  A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Versec Város 
köztájékoztatási pályázata kapcsán 

34.  A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Újvidék Város 
köztájékoztatási pályázata kapcsán 



35.  A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Csóka Község 
köztájékoztatási pályázata kapcsán 

36.  A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Nagybecskerek városbeli 
utcanév-véleményezés kapcsán 

37.  A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Temerin községbeli 
utcanév-véleményezés kapcsán 

38. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 
Begaszentgyörgy Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába 
kinevezendő tagok javaslata kapcsán 

39.  A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 
Szécsány Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába 
kinevezendő tag javaslata kapcsán 

40.  A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 
Petrőc Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába 
kinevezendő tag javaslata kapcsán 

41. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 
Belcsény Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába 
kinevezendő tag javaslata kapcsán 

42.  Egyéb 

 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt testületet, hogy elfogadja-e a napirendet a kiküldött 

formában? Kérem, kézfelemeléssel szavazzunk. Ki támogatja a kiküldött napirendet? 
 

A Tanács 25 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő ülésvezetési 
záradékot hozta meg: 
A Tanács elfogadja a 25. rendes ülés napirendjét. 

 
ELNÖK: Most pedig következzen az egyes napirendi pontok tárgyalása. Elsőként 

a Magyar Nemzeti Tanács 24. ülése jegyzőkönyvének az elfogadása. A vitát ezennel 
megnyitom. 

Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki támogatja a Magyar Nemzeti 
Tanács 24. ülése jegyzőkönyvének elfogadását?  

 
A Tanács 25 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a 
Magyar Nemzeti Tanács 24. ülésének jegyzőkönyvét. 

 
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása következik a Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet 2017. évi munkatervének véleményezése kapcsán. Előterjesztő 
Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnök asszonya. 

 
JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Alelnök Asszony, Tisztelt 

Tanácstagok! 2017. március 21-én érkezett a kérelem a Vajdasági Magyar 
Művelődési Intézet 2017-es évi munkatervének véleményezése kapcsán. Tisztelt 
Tanácstagok, mint ahogyan tudják Önök is, az előző ülésünket 2017. március 20-án 
tartottuk és a szóban forgó kérelem közvetlenül egy napra rá érkezett meg 



hivatalunkba. Az intézmény zökkenőmentes működése érdekében szükséges volt, 
hogy a Végrehajtó Bizottság sürgősségi eljárásban részesítse a kérelmet és döntést 
hozzon a kérelem kapcsán. Mivel a Tartományi Művelődési, Tájékoztatási és Vallási 
Közösségi Titkárság az előző munkatervben szereplő projektumokra szánt összegek 
tételeinek átcsoportosítását kérte az Intézettől, e kérés, illetve módosítások miatt a 
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatóbizottsága hatályon kívül helyezte az 
előző munkatervet. A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta a Vajdasági Magyar 
Művelődési Intézet 2017-es évi munkatervét. A Végrehajtó Bizottság Záradékát 
ezennel Önök elé terjesztem. Kérem Önöket, támogassák azt. Köszönöm szépen. 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Esetleg a bizottság elnöke kíván-e ezzel 
kapcsolatban hozzászólni? Megnyitom a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra 
bocsátom. Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Vajdasági 
Magyar Művelődési Intézet 2017. évi munkatervének véleményezése kapcsán? 
 

A Tanács 25 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/64/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. március 24-én meghozott 
záradékát a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2017. évi munkatervének 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/384/2017). 
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zichyfalva Község iskoláskor 

előtti intézményhálózatának terve kapcsán. Ez a 3. napirendi pontunk. Jerasz Anikó 
elnök asszonyt kérem meg, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 

JERASZ ANIKÓ: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Tanácstagok! Zichyfalva 
Község Képviselő-testületének kérelme alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta a 
javasolt iskoláskor előtti intézményhálózatot. Engedjék meg, hogy elmondjam 
Önöknek, hogy a magyar nyelvű óvodai foglalkozások vonatkozásában nincs 
semmilyen változás az előző évi intézményhálózathoz képest, illetve összehasonlítva, 
amelyet 2011-ben hozott meg a Tanács, vagyis fogalmazott meg. Zichyfalva 
Községben továbbra is Ürményházán lesz magyar nyelvű óvodai foglalkozás. Kérem 
Önöket, támogassák a Végrehajtó Bizottság által meghozott Záradékot. Köszönöm 
szépen. 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Megnyitom a vitát a 3. napirendi ponttal 
kapcsolatban. Kíván-e valaki hozzászólni? Berekesztem a vitát és szavazásra 
bocsátom. Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását Zichyfalva 
Község iskoláskor előtti intézményhálózatának terve kapcsán? 

 
A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/65/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. április 3-án meghozott 
Záradékát a Zichyfalva községbeli iskoláskor előtti intézményhálózat 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/401/2017). 
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 



A 4. napirendi pontunk következik. A Végrehajtó Bizottság döntésének 
jóváhagyása a begaszentgyörgyi Desanka Maksimović Iskoláskor Előtti Intézmény 
igazgatóválasztási eljárása kapcsán. Átadnám a szót Jerasz Anikónak. 

 
JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Tanácstagok! A begaszentgyörgyi 

Desanka Maksimović Iskoláskor Előtti Intézmény kérelme alapján a Végrehajtó 
Bizottság támogatta Nada Janješ nagybecskereki lakos, óvónő, jelölt megválasztását 
az intézmény igazgatójává. Kérem Önöket, támogassák a Végrehajtó Bizottság 
záradékát. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát ezzel a napirendi ponttal 

kapcsolatban. Joó-Horti Lívia kért szót. 
 

JOÓ-HORTI LÍVIA: Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács, Elnökség! Gyakorlatilag 
itt vagyunk egy igazgatóválasztás véleményezése kapcsán, és azt gondolom, hogy ez 
az a napirendi pont, ahol érdemes egy picit felhívni arra a figyelmet, hogy micsoda 
iszapbirkózás zajlik egy-egy igazgatóválasztás körül. Mire idejut hozzánk, a nemzeti 
tanács elé egy név, akit támogatnunk vagy elutasítanunk kellene, mindez nagyon 
ritkán látszik, vagy a lehető legritkább esetben tudunk róla. Ugyanakkor azt kell 
látnunk, nyilván nem az adott napirendi pont iskoláskor előtti intézménynek esetében, 
hanem esetünkben, amiről beszélni szeretnék a csantavéri Hunyadi János Általános 
Iskola esetében, ami többségében magyar, kiemelt jelentőségű intézmény. 

 
ELNÖK: Én nagyon szépen megkérném, hogy maradjunk a napirendi pontnál. 

 
JOÓ-HORTI LÍVIA: Ez a napirendi pont lévén igazgatóválasztási véleményt 

fogalmazunk meg. Az a probléma ezekkel a napirendekkel, kérem szépen, hogy az 
intézmények bizonyos esetekben, ez esetünkben még egyszer hangsúlyozom a 
Hunyadi János Általános Iskola esetében, olyan elvtelen módon száll be ebbe az 
iszapbirkózásba, ami egyáltalán nem méltó a Magyar Nemzeti Tanácshoz, a magyar 
közösség autonóm szervéhez. Gyakorlatilag egy politikai játszmáról van szó és 
szeretném elmondani, elnök úr, hogy miről is.  

 
ELNÖK: Én úgy gondolom, hogy nem mondhatja el a tanácstag társunk, hiszen 

iskoláskor előtti intézmény igazgatóválasztási eljárásáról tárgyalunk. 
 

JOÓ-HORTI LÍVIA: Nagyszerű, akkor hol mondhatom el, hogy a Magyar 
Nemzeti Tanács gyakorlatilag párhuzamos véleményezést ad ugyanazon eljárásban 
levő iskola igazgatóválasztása kapcsán? Melyik napirendi pont mentén mondhatom el, 
Ön szerint azt, hogy a Magyar Nemzeti Tanács három szerve, az Oktatási Bizottság, a 
Végrehajtó Bizottság és a Magyar Nemzeti Tanács is február 23-án István Ervint 
támogatta, hogy a csantavéri iskola igazgatója legyen, hozzáteszem a tantestület zöme 
is őt támogatta. Ezt követően az iskola iskolaszéke dönt Kecsenovity-Szabó Dóra 
javára 5:4 arányban. Az összes paksamétát összepakolva elküldik a tartományhoz, a 
tartomány pedig visszaküld egy olyan véleményező, illetve támogató levelet az 
igazgató megválasztásáról, ahol támogatja és jóváhagyja Kecsenovity-Szabó Dóra 
kinevezését és a végzésben, szeretném mutatni, itt ez a végzés közli, hogy március 8-
án a Magyar Nemzeti Tanács kiadott egy olyan dokumentumot, amiben az szerepel, 
hogy Kecsenovity-Szabó Dórát támogatja az igazgatóválasztáskor. Szeretném 
hangsúlyozni, három szervünk, az Oktatási Bizottság, a Végrehajtó Bizottság és a 



Magyar Nemzeti Tanács is István Ervint támogatta. Hogy van az február 23-án, 
március 8-án, gondol egyet valamelyik szerve a nemzeti tanácsnak, vagy valamelyik 
tagja, nem tudom elnök úr-e, elnök asszony-e, vagy maga a Végrehajtó Bizottság és 
kiállít egy ezzel homlokegyenest ellenkező dokumentumot, amit megküld a 
tartománynak. Hozzáteszem, ha a tartományban levő hivatalnok nem olyan precíz, 
akkor nem írja bele ebbe a végzésbe, ergo ki se derül, hogy a nemzeti tanács 
gyakorlatilag párhuzamos dokumentumokat állít ki úgy, hogy arról a Tanácsnak nincs 
semmi tudomása. Szeretném hangsúlyozni, a törvény szerint kizárólag iskolaigazgató 
választás nyomán véleményezésre a nemzeti tanácsnak van joga. A nemzeti 
tanácsnak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 

 
JOÓ-HORTI LÍVIA: Nem egy-egy tagnak, nem az elnöknek, nem az elnök 

asszonynak, nem a végrehajtó szervnek.  
 

ELNÖK: Őszintén sajnálom, hogy tanácstag társunk megengedi magának, hogy 
olyan témában beszéljen, aminek semmi köze nincs a 4. napirendi pontunkhoz. Én azt 
hiszem, hogy a lehetőséget, az alkalmat megkapta volna és meg is kapják, hiszen 
valamennyien tudjuk, hogy egyrészt a csantavéri iskola iskolaszékének egyik tagja 
egy körlevelet szétküldött a nemzeti tanács minden tagjának, amely eleve 
megkérdőjelezi azt, hogy az adatvédelem szempontjából, hogyan juthatott hozzá az a 
személy, ezekhez az elérhetőségi címekhez nyilvánvalóan és erre megérkezett egy 
kérelem, adatvédelemből kérnek egy dokumentumot, amelyet Ön említett. A 
határidőben ezt akik kérték meg fogják kapni.  

 
JOÓ-HORTI LÍVIA: Köszönöm szépen, akkor várni fogom ezt a dokumentumot. 

 
ELNÖK: És nyilvánvalóan a határidő nem járt le. Önök amit kértek most tőlünk 

arra a határidőbe, amit szabályosan, jogosan benyújtottak a kérelemben, abban az 
űrlapban amiben jár elektronikusan és írásos formában is, határidőre meg fogják 
kapni. Ez a határidő a holnapi nap lesz. 

 
JOÓ-HORTI LÍVIA: Köszönöm szépen elnök úr, ezt szerettem volna hallani, 

mert ezt szerettem volna többek között kérni is, lévén az iskolaszék jogosan kérte ezt 
a dokumentumot egy hónappal ezelőtt. Egy hónappal ezelőtt, nem kapta meg. Ezt 
követően jött ki ez az ominózus levél, amit elnök úr említett. Ezt követően adta át öt 
tanácstagunk ezt a kérelmet. Szerettem volna nyomatékosítani itt ennél a szószéknél 
is, hogy kérjük. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tehát a nyomatékosítás megtörtént. Eddig még mindig minden föltett 

kérdésre a választ határidőben megadtuk. Önök külön kérték, hogy határidőben adjuk 
meg ezt a választ. Meg fogják határidőben kapni. Amit őszintén sajnálok, hogy 
megengedte magának Joó-Horti Lívia tanácstag társunk anélkül, hogy ezt a 
dokumentumot látta volna, hogy olyan vádaskodásokba és olyan gyanúsítgatásokba 
bonyolódjon bele, ami méltatlan, azt hiszem őhozzá is és ehhez a testülethez is. 
Köszönöm szépen. Ennyit szerettem volna reagálásként elmondani. 

Továbbra is a 4. napirendi pontnál vagyunk. Kíván-e valaki ezzel kapcsolatban 
hozzászólni? Amennyiben nem, berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki 
támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a begaszentgyörgyi 



Desanka Maksimović Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóválasztási eljárása 
kapcsán? 

 
A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/66/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. március 21-én meghozott 
Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatója megválasztásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/375/2017). 
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 
A tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban előterjesztések 

együttes megvitatását javaslom; ezúttal az 5.-től a 18. napirendi pontig tekintettel arra, 
hogy azok témája egy-egy oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásával 
kapcsolatos. Javaslatom szavazásra bocsátom! 
 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő ülésvezetési 
záradékot hozta meg: 
A Tanács elfogadja az 5. és 18. napirendi pontok együttes megvitatását.  

 
Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen. Ezért az 5., 6., 7., 8. és 9. napirendi 

ponttól egészen a 18-ig együtt fogjuk megtárgyalni. Engedjék meg, hogy felolvassam 
ezeket a napirendi pontokat: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 
temerini Veljko Vlahović Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági 
tagcseréjének eljárása kapcsán; A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 
Topolyai Mezőgazdasági Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán; A 
Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki József Attila Általános 
Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán; A Végrehajtó Bizottság döntésének 
jóváhagyása a Futaki Mezőgazdasági Iskola és Kollégium iskolaszéki tagcseréjének 
eljárása kapcsán; A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a bácskossuthfalvi 
Idős Kovács Gyula Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán; A 
Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a gunarasi Dózsa György Általános 
Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán; A Végrehajtó Bizottság döntésének 
jóváhagyása a zentagunarasi Október 18. Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének 
eljárása kapcsán; A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a topolyai Csáki 
Lajos Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán; A Végrehajtó 
Bizottság döntésének jóváhagyása a bajsai Testvériség–egység Általános Iskola 
iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán; A Végrehajtó Bizottság döntésének 
jóváhagyása a pacséri Moša Pijade Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása 
kapcsán; A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a topolyai Nikola Tesla 
Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán; A Végrehajtó Bizottság 
döntésének jóváhagyása a krivajai Vuk Karadžić Általános Iskola iskolaszéki 
tagcseréjének eljárása kapcsán; A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 
topolyai Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Iskola iskolaszéki 
tagcseréjének eljárása kapcsán; A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 
topolyai Sinkovics József Műszaki Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. 
Valamennyi napirendi ponttal a Végrehajtó Bizottság elnök asszonyát, Jerasz Anikót 
kérem meg, hogy tegye meg előterjesztését. 

 
JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Tanácstagok!  



Az 5. napirendi pontunk alatt a Temerin Község Képviselő-testületének kérelme 
szerepel, amelynek kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta Dajana Milinković, 
Ružica Ostojić és Maja Stojanović igazgatóbizottsági tagok felmentését és támogatta 
Dajana Milinković temerini lakos, üzletvezető, Ružica Ostojić temerini lakos, 
nyugdíjas és Varga Csaba temerini lakos, okleveles jogász, jelöltek kinevezését a 
temerini Veljko Vlahović Iskoláskor Előtti Intézmény Igazgatóbizottságába. 

A 6. napirendi pontunk alatt Topolya Község Általános Közigazgatási és 
Társadalmi Tevékenységek Osztályának kérelme szerepel, melynek kapcsán a 
Végrehajtó Bizottság támogatta Marko Savić iskolaszéki tag felmentését, és javasolta 
Vesna Ivanišević topolyai lakos, okleveles közgazdász, jelölt kinevezését a Topolyai 
Mezőgazdasági Iskola Iskolaszékébe. Ebben az esetben az Oktatási Bizottság is 
véleményt formált, 13 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a jelölt kinevezését.  

A 7. napirendi pontunk alatt az Újvidék Város Képviselő-testületének 
Adminisztratív, Káderezési és Mandátumügyi–mentelmijogi Bizottságának kérelme 
alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta Danijela Puhača iskolaszéki tag felmentését 
és támogatta Ljubomir Stanišić újvidéki lakos, okleveles menedzser, jelölt 
kinevezését az újvidéki József Attila Általános Iskola Iskolaszékébe. 

A 8. napirendi pontunk alatt szintén Újvidék Város kérelme szerepel, melynek 
kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta Ljubomir Stanišić iskolaszéki tag 
felmentését és támogatta Daniel Dimitrijević péterváradi lakos, biológia szakos tanár, 
jelölt kinevezését a Futaki Mezőgazdasági Iskola és Kollégium Iskolaszékébe.  

A 9. napirendi pontunk alatt Topolya Község Közigazgatási- és Társadalmi 
Tevékenységügyi Osztályának kérelme szerepel, melynek kapcsán a Végrehajtó 
Bizottság támogatta Méhes Attila iskolaszéki tag felmentését és javasolta Csúszó 
Enikő bácskossuthfalvi lakos, okleveles közgazdász kinevezését a bácskossuthfalvi 
Idős Kovács Gyula Általános Iskola Iskolaszékébe. 

A 10. napirendi pontunk alatt szintén Topolya Község Közigazgatási és 
Társadalmi Tevékenységügyi Osztályának kérelme szerepel. A Végrehajtó Bizottság 
ebben az ügyben Horváth Ferenc iskolaszéki tag felmentését javasolta, és javasolta 
továbbá Kadvány Lóránt gunarasi lakos, földműves, jelölt kinevezését a gunarasi 
Dózsa György Általános Iskola Iskolaszékébe.  

A 11. napirendi pontunk alatt szintén Topolya Község kérelme, szerepel melynek 
kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta Vass Árpád iskolaszéki tag felmentését, és 
javasolta Farkas Ágnes zentagunarasi lakos, okleveles közgazdász jelölt kinevezését a 
zentagunarasi Október 18. Általános Iskola Iskolaszékébe.  

A 12. napirendi pontunk alatt a kérelem szintén Topolya községből érkezett. 
Ennek kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta Jelena Mihelić iskolaszéki tag 
felmentését, és javasolta Zdenka Gardašević topolyai lakos, raktáros, jelölt 
kinevezését a topolyai Csáki Lajos Általános Iskola Iskolaszékébe.  

A 13. napirendi pontunk alatt a kérelem szintén Topolya Községből érkezett, 
melynek kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta Adela Bošnjak és Olivera Milić 
iskolaszéki tagok felmentését, és javasolta Goran Nenadić pannóniai lakos és 
Lackovics Károly bajsai lakos, hivatalnok jelöltek kinevezését a bajsai Testvériség–
egység Általános Iskola Iskolaszékébe.  

A 14. napirendi pontunk alatt Topolya Község kérelme alapján a Végrehajtó 
Bizottság támogatta Pintér Gabriella iskolaszéki tag felmentését, és javasolta 
Szabolcski Szabolcs pacséri lakos, egyetemista, jelölt kinevezését a pacséri Moša 
Pijade Általános Iskola Iskolaszékébe.  

A 15. napirendi pontunk alatt Topolya Község kérelme kapcsán a Végrehajtó 
Bizottság támogatta Milena Šajeta és Nataša Ivanišević iskolaszéki tagok felmentését, 



és támogatta továbbá Nada Pleskonja, topolyai lakos, kereskedő és Diana 
Kuzmanović topolyai lakos, okleveles közgazdász jelöltek kinevezését a topolyai 
Nikola Tesla Általános Iskola Iskolaszékébe.  

A 16. napirendi pontunk alatt Topolya Község kérelme kapcsán a Végrehajtó 
Bizottság támogatta Radmila Egić és Seffer Attila iskolaszéki tagok felmentését, 
továbbá támogatta Nikola Sudžuković krivajai lakos, vendéglátó és Svetislav Pešut 
felső roglaticai lakos, építésztechnikus jelölt kinevezését a krivajai Vuk Karadžić 
Általános Iskola Iskolaszékébe.  

A 17. napirendi pontunk alatt lévő kérelem szintén Topolya Község kérelme, 
melynek kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta Milana Januša iskolaszéki tag 
felmentését, és támogatta Danica Borenović topolyai lakos, fodrász, jelölt kinevezését 
a topolyai Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Iskola Iskolaszékébe. 

A 18. napirendi pontunk alatt szintén Topolya Község Közigazgatási és 
Társadalmi Tevékenységek Osztályának kérelme szerepel, melynek kapcsán a 
Végrehajtó Bizottság támogatta Bacsa István, Miroslav Hinić és Cservenák Sándor 
iskolaszéki tagok felmentését, és javasolta Jan Poževanski, bajsai lakos, nyugalmazott 
földrajz szakos tanár, Svetlana Đukić Kovljanić, topolyai lakos, angol szakos tanár és 
Mentus Lívia, topolyai lakos, okleveles közgazdász jelöltek kinevezését a topolyai 
Sinkovics József Műszaki Középiskola Iskolaszékébe.  

Tisztelt Tanácstagok, engedjék meg, hogy még azt elmondjam Önöknek, hogy 
Topolya Község vonatkozásában minden kérelmet megtárgyalt az Oktatási Bizottság 
is és a jelenlévő bizottsági tagok jelentős többsége támogatta az intézményben az új 
iskolaszéki tagok kinevezését, illetve az előző tagok felmentését. Kérem Önöket, 
támogassák az Önök elé terjesztett záradékokat, amelyeket a Végrehajtó Bizottság 
meghozott. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Ha az Oktatási Bizottság elnöke nem kíván 

hozzászólni, akkor megnyitom a vitát. Tessék. Joó-Horti Lívia kért szót. 
 

JOÓ-HORTI LÍVIA: Tisztelt Elnök Úr, Magyar Nemzeti Tanács! Ezekkel a 
napirendekkel kapcsolatban, különösen Topolya kapcsán voltak az Oktatási 
Bizottságon is észrevételeim, ugyanis itt az iskolák többsége, illetve egy nagy részük 
többségében magyar nyelven oktat, ugye a gunarasi iskola, a bácskossuthfalvi iskola, 
a zentagunarasi iskola, és így tovább. Tehát gyakorlatilag azt a nagyon kevés jogát a 
szabályozott többlet joga a Magyar Nemzeti Tanácsoknak ezekben az iskolákban van 
abban az értelemben, hogy mi jelöljük a község által jelölt, vagy jelölendő iskolaszéki 
tagokat, tehát azt a hármat, amit a község kell utóbb kinevezzen. A mi hatáskörünk 
ezeket az embereket jelölni, és most ezek az emberek amikor meg lettek választva a 
múltkori választásokat követően, gyakorlatilag betöltötték ezt a szerepüket, és mondja 
elnök asszony, hogy az önkormányzat kérésére most mi leváltjuk őket, illetve újakat 
jelölünk. Azt gondolom, hogy ennél azért fontosabb szerv a Magyar Nemzeti Tanács, 
de én legalább erre az ülésre, ha az Oktatási Bizottság ülésére nem tudtak erre választ 
adni, szeretnék valami indoklást kapni arra, hogy sorban azokban az iskolákban ahol 
mi adtuk a jelölteket, miért gondolja azt az önkormányzat, hogy le kell váltani az 
iskolaszéki tagokat, és mi meg hát gyakorlatilag folyamatosan újakat jelölünk. 
Hangsúlyozom, azokról az iskolákról szeretnék hallani egy kicsit többet, ahol mi 
jelöltük az iskolaszéket, és az önkormányzat a mi jelölésünk mentén nevezte ki őket. 
Köszönöm. 

 



ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék. Kíván-e valaki a vitában hozzászólni? Az 
elnök asszonynak átadom a szót. 

 
JERASZ ANIKÓ: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Tanácstagok! Én ezt az 

Oktatási Bizottságon is kifejtettem és elmondtam, hogy többnyire olyan iskolaszéki 
tagokról van szó, akik most felmentésre kerülnek, illetve helyükbe új tagok kerülnek, 
akik nem jártak rendszeresen az iskolaszéki ülésekre, tehát nem tudtak a testületekben 
számítani arra, hogy ott lesznek, és hogy a különböző dokumentumok kapcsán 
véleményt formálnak, illetve megszavazzák. Tehát, utánajártunk, hogy ezek a 
személyek valóban nem jártak-e az ülésekre, és hogy jogos-e a leváltásuk. 
Természetesen annak is utánajártunk, hogy azok a személyek, akik most általunk 
kerültek ebbe a pozícióba iskolaszéki tagok lehetnek, hogy ők milyen személyek, 
hogy ők mennyire tudják a magyarság érdekeit, a magyar közösség érdekeit 
képviselni, és ezt leegyeztetve az önkormányzat képviselőivel, tisztségviselőivel, 
illetve a helybeli magyarság képviselőivel, nyugodt lélekkel terjesztem Önök elé, 
hogy ezek a személyek megfelelőek lesznek arra, hogy az iskolaszékekben betöltsék 
ezeket a tisztségeket. Köszönöm szépen. 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Joó-Horti Lívia kért szót. 
 

JOÓ-HORTI LÍVIA: Köszönöm elnök asszony válaszát. Azt gondolom, hogy ez 
indok, és ez rendben van. Más kérdés, hogy akkor ezek szerint mi vétettünk hibát, 
amikor ezeket az embereket első alkalommal jelöltük. Ez esetben azt gondolom, hogy 
a mi feladatunk itt a nemzeti tanácsban, hogy ezután ilyen alaposan járjunk utána 
jelöléseink tekintetében, hiszen ez rólunk állít ki valahol mégiscsak egyfajta képet az 
iskolák felé, illetve a magyar közösség felé. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Jerasz Anikó kért szót még. 

 
JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Tanácstagok! Még csak annyit szeretnék 

kiegészítésképpen elmondani, hogy ezek az iskolaszéki tagok, akik most kerülnek 
felmentésre, 2014. július 4-én és 2014. július 11-én kerültek kinevezésre, tehát 
mögöttük van már majdnem három év, és ezt az időszakot végigtekintve azt 
gondolom, hogy mérvadó volt az a kimutatás, amelyet kaptunk és láthattuk, hogy ki 
mennyi százalékban volt jelen, és volt aktív az előző iskolaszéki üléseken.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék, kíván-e még valaki hozzászólni? 

Berekesztem a vitát, és szavazásra bocsátom. Egyesével döntünk a napirendi 
pontokról, és elnézésüket kérem, de fölolvasom még egyszer mindegyik napirendi 
pontot. 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a temerini Veljko Vlahović 
Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki 
támogatja a javaslatot? 

 
A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/67/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. április 20-án meghozott 
Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének 
eljárásában (iratszám: V/Z/409/2017). 
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 



Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 
 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Topolyai Mezőgazdasági 
Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán.  

 
A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/68/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. március 24-én 
meghozott Záradékát a középiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában 
(iratszám: V/Z/377/2017). 
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki József Attila 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán.  
 
A Tanács 25 igen, 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést 
hozta meg (iratszám: M/Z/69/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. április 3-án meghozott 
Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában  
(iratszám: V/Z/393/2017). 
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Futaki Mezőgazdasági Iskola 

és Kollégium iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán.  
 
A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/70/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. április 3-án meghozott 
Záradékát a középiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában  
(iratszám: V/Z/394/2017). 
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 
 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a bácskossuthfalvi Idős Kovács 
Gyula Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán.  
 

A Tanács 25 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő döntést 
hozta meg (iratszám: M/Z/71/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. április 3-án meghozott 
Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában  
(iratszám: V/Z/392/2017). 
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a gunarasi Dózsa György 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán.  
 



A Tanács 25 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő döntést 
hozta meg (iratszám: M/Z/72/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. április 3-án meghozott 
Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában  
(iratszám: V/Z/391/2017). 
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zentagunarasi Október 18. 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán.  
 

A Tanács 25 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő döntést 
hozta meg (iratszám: M/Z/73/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. április 3-án meghozott 
Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában  
(iratszám: V/Z/397/2017). 
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a topolyai Csáki Lajos Általános 

Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. 
 
A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő döntést 
hozta meg (iratszám: M/Z/74/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. április 3-án meghozott 
Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában 
(iratszám: V/Z/389/2017). 
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 
 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a bajsai Testvériség–egység 
Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. 

 
A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő döntést 
hozta meg (iratszám: M/Z/75/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a 2017. április 3-án meghozott Záradékát az általános 
iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/399/2017). 
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a pacséri Moša Pijade Általános 

Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán.  
 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő döntést 
hozta meg (iratszám: M/Z/76/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. április 3-án meghozott 
Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában 
(iratszám: V/Z/395/2017). 
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 



 
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a topolyai Nikola Tesla 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán.  
 
A Tanács 25 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő döntést 
hozta meg (iratszám: M/Z/77/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. április 3-án meghozott 
Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában 
(iratszám: V/Z/396/2017). 
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a krivajai Vuk Karadžić 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán.  
 
A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/78/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. április 3-án meghozott 
Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában 
(iratszám: V/Z/400/2017). 
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 
 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a topolyai Dositej Obradović 
Gimnázium és Közgazdasági Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán.  

 
A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő döntést 
hozta meg (iratszám: M/Z/79/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. április 3-án meghozott 
Záradékát a középiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában 
(iratszám: V/Z/390/2017). 
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a topolyai Sinkovics József 

Műszaki Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán.  
 

A Tanács 25 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő döntést 
hozta meg (iratszám: M/Z/80/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. április 3-án meghozott 
Záradékát 2017. április 3-án meghozott Záradékát a középiskola iskolaszéki 
tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/398/2017). 
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 
A 19. napirendi pontunk következik. A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az Anyanyelvápolás (Tankönyv az általános iskolák negyedik osztálya 
számára) című kiadvány jóváhagyása kapcsán. Jerasz Anikó elnök asszonyt kérem 
megindoklásra. 
 



JERASZ ANIKÓ: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Tanácstagok! A Belgrádi 
Tankönyvkiadó Intézet kérelme alapján a Végrehajtó Bizottság előzetesen jóváhagyta 
a következő magyar nyelvű tankönyv használatát az oktatási-nevelési folyamatban: az 
Anyanyelvápolás (Tankönyv az általános iskolák negyedik osztálya számára). 
Szerzők: Rokvić Erzsébet és Horváth Aranka. A tankönyvet véleményezte Mészáros 
Borbély Tünde és Nothof Török Emese magyar nyelv és irodalom szakos tanárok. 
Kérem Önöket, fogadják el és erősítsék meg a Végrehajtó Bizottság Záradékát. 
Köszönöm szépen. 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát ezzel a napirendi ponttal 
kapcsolatban. Berekesztem a vitát, és szavazásra bocsátom. Ki támogatja a 
Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását az Anyanyelvápolás (Tankönyv az 
általános iskolák negyedik osztálya számára) című tankönyv jóváhagyása kapcsán? 
 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/81/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. március 24-én meghozott 
Záradékát magyar nyelvű tankönyv oktatási-nevelési folyamatban történő 
használatának előzetes jóváhagyásáról (iratszám: V/Z/378/2017). 
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Kishegyesi Könyvtár 

igazgató- és felügyelőbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán. Jerasz Anikót kérem 
meg, hogy tegye meg előterjesztését. 

 
JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Tanácstagok! A Tanács Végrehajtó 

Bizottsága Kishegyes Község kérelme alapján javasolta Hajvert Ákos, 
bácsfeketehegyi lakos, osztálytanító kinevezését a Kishegyesi Könyvtár 
igazgatóbizottsági tagjává, valamint támogatta Kecskés Tünde, kishegyesi lakos, 
mestertanító, Harangozó Adél, bácsfeketehegyi lakos, mestertanító, Željko Popivoda, 
szikicsi lakos, hivatalnok és Miloš Žmukić, bácsfeketehegyi lakos, állatorvos-
technikus kinevezését a Kishegyesi Könyvtár igazgatóbizottsági tagjának tisztségére, 
valamint a Tanács Végrehajtó Bizottsága továbbá Kishegyes Község kérelme alapján, 
javasolta Csordás Katalin, kishegyesi lakos, magyar nyelv és irodalom szakos tanár 
kinevezését a Kishegyesi Könyvtár felügyelőbizottsági tagjának tisztségére. Ezt a 
kérelmet megtárgyalta a Kulturális Bizottság is, és 13 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatta. Kérem Önöket, támogassák a Végrehajtó Bizottság döntését. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság elnöke kíván-e hozzászólni? Nem. 

Megnyitom a vitát ezzel kapcsolatban. Berekesztem a vitát, és szavazásra bocsátom a 
Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Kishegyesi Könyvtár igazgató- és 
felügyelőbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán. 

 
A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/82/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. március 24-én meghozott 
Záradékát 2017. március 24-én meghozott Záradékát a Kishegyesi Könyvtár 
igazgató- és felügyelőbizottsági tagcseréjéről (iratszám: V/Z/374/2017). 



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

 
A 21. napirendi pontunk: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

Szabadkai Városi Múzeum igazgatóválasztási eljárása kapcsán. Jerasz Anikót kérem 
meg, hogy tegye meg előterjesztését. 
 

JERASZ ANIKÓ: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Tanácstagok! A Tanács 
Végrehajtó Bizottsága Szabadka Város Társadalmi Tevékenysége Titkárságának 
kérelme alapján támogatta Hulló István, szabadkai lakos, biológia tudományok 
magiszterének kinevezését a Szabadkai Városi Múzeum igazgatói tisztségére. Ezt a 
kérelmet is megtárgyalta a Kulturális Bizottság és 13 igen, egyhangú szavazattal 
támogatta. A kiküldött anyagban megkapták Hulló István részletes önéletrajzát. 
Kérem Önöket, támogassák a kinevezését és erősítsék meg a Végrehajtó Bizottság 
záradékát.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Kulturális Bizottság elnök asszonya kíván-e 

hozzászólni? Nem. Megnyitom a vitát ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban. Dudás 
Károly kért szót. 
 

DUDÁS KÁROLY: Tisztelt Elnökség, Tisztelt Tanács! Úgy gondolom, hogy 
nem mehetünk el szó nélkül Hulló István eddigi tevékenysége mellett. Én úgy 
gondolom, hogy Hulló István olyan hozzáértéssel és tisztességgel vezette eddig is a 
Városi Múzeumot, amely példát mutat mások számára is, és nyilvánvaló ez 
mindannyiunk számára azt jelenti, hogy az elkövetkező időszakban is jó kezekben 
lesz nemcsak Szabadka, hanem én azt hiszem az egész közösség egyik legfontosabb 
intézménye. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen el kellett mondani, és ilyenkor 
különbözően bíráljuk, hogy milyen igazgatókat választunk, vagy nem választunk meg, 
akkor én azt hiszem, hogy azok, akik nagyon jól végezték a munkájukat, és példát 
mutattak tisztességből, rátermettségből, akkor ezt is el kell mondani. Köszönöm 
szépen. 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Tessék, kíván-e még valaki hozzászólni? 
Berekesztem a vitát, és szavazásra bocsátom. Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság 
döntésének jóváhagyását a Szabadkai Városi Múzeum igazgatóválasztási eljárása 
kapcsán? 

 
A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/83/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. március 24-én meghozott 
Záradékát a Szabadkai Városi Múzeum igazgatója kinevezésének 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/388/2017). 
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Művelődési és Tájékoztatási 

Minisztériumnak a nemzeti kisebbségek támogatására kért kulturális pályázata 
kapcsán. Előterjesztője Jerasz Anikó. 

 



JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Tanácstagok! A Tanács Végrehajtó 
Bizottság a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium kérelme alapján javaslatot tett 
a Záradék mellékletében szereplő pályázatok támogatására. Engedjék meg, hogy 
elmondjam Önöknek, hogy a Művelődési és Tájékoztatási Minisztériumnak a nemzeti 
kisebbségek támogatására kiírt kortárs tevékenységekre vonatkozó kulturális 
pályázatára 21 magyar kisebbségre vonatkozó pályázat érkezett be, a Tanács 
Kulturális Bizottsága 14 pályázatot részesített támogatásban. A magyar kisebbségre 
szánt keretből összesen 2.250.000,00 dinár értékben, a Tanács Végrehajtó Bizottsága 
pedig egyhangúlag támogatta a Kulturális Bizottság által meghozott javaslatot. A 
Kulturális Bizottságon 12 igen és egy tartózkodás mellett került elfogadásra ez a 
javaslat. Kérem Önöket, támogassák az előttünk álló záradékot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Kulturális Bizottság elnök asszonyát, Penovác 

Náray Évát megkérdezem, kíván-e hozzászólni? Igen. 
 

PENOVÁC NÁRAY ÉVA: Tisztelt Elnök Úr, Tanács! Ezekkel a tartományi, 
illetve köztársasági pályázatokkal van nekünk évek óta az a legnagyobb gondunk, 
hogy nagyon sok az eszkimó és nagyon kevés a fóka. Tehát erre a 2.250.000,00 
dinárra több mint tízszeres összegben volt igénylés. Megvan, hogy hányat tudtunk 
támogatni, és akit nem támogattunk, azt sem azért nem, mert úgy gondoltuk, hogy az 
nem méltó támogatásra, hanem egyszerűen azért, mert minden alkalommal ez okozza 
a legnagyobb gondot, hogy így kell mondanom, aprópénzzel tudunk támogatni olyan 
projektumot, amit teljes mértékben támogatnunk kellene, és nem csak részben, 
egytizedében vagy negyedében, mert magunk is tudjuk, hogy mit jelent az, hogyha 
tudjuk, hogy egy projektumunkra százezer dinár kell, annyiból meg tudjuk valósítani, 
és akkor kapunk húszat, hogy azzal mit tudunk kezdeni? Tehát a Kulturális Bizottság 
mindig nagyon lelkiismeretesen, hosszas vita után hozza meg döntéseit. Így volt ez 
most is, és csak ezt szerettem volna elmondani, hogy sokkal több az igény mint 
amennyi pénzt tudtunk javasolni, illetve ezek a projektumok mellé odarendelni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék, kíván-e valaki még valaki hozzászólni? 

Megnyitom a vitát. Joó-Horti Lívia kért szót. 
 

JOÓ-HORTI LÍVIA: Biztos vagyok benne, hogy ez így van. Igazából azt 
szeretném kérdezni elnök asszonytól, mert ugye több pályázat, tartományi, városi 
pályázatok kapcsán ahol véleményezés joga van a nemzeti tanácsnak. Mindig 
ugyanez a történet. Kevés a pénz, sok az igénylés. Igazából azt szeretném kérdezni, 
hogy van-e arra vonatkozó visszacsatolásunk, hogy azt a támogatási elvet vagy 
rendet, amit a bizottság ilyenkor, illetve nemzeti tanács jóváhagy és elküld az adott 
szervnek tiszteletben tartják-e. Tehát, hogy van-e arról visszajelzésünk, hogy vajon 
azt akkor tényleg úgy osztja-e le a tartomány, adott községek, vagy pedig fölülírják a 
mi ajánlatunkat. Csak ennyit szeretnék kérdezni. 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy röviden én is reagáljak. 
Elmondanám röviden erre a választ. Szerintem nagyon fontos és jó kérdés. Egyrészt a 
legtöbb köztársasági pályázatnál véleményezést kérnek és prioritásokat várnak el 
tőlünk, mind a tájékoztatás, mind a kultúra terén, én azt hiszem, hogy ez egy jó 
módszer. A múltkor Németh Ernő elnök úr arról beszélt, hogy a lakosság, a magyar 
népesség számarányához képest mi ezeket az összegeket lebontjuk, és azon belül 
próbáljuk elosztani az összegeket is. Én úgy gondolom, hogy ez sokkal fontosabb, 



minthogyha prioritási elveket szabnánk meg, mert az automatikusan azt jelentené, 
hogy mi a prioritás mellé már bizonyos pénzeszközt is rendelünk. A korábbi években 
az előző összetételű nemzeti tanácsban, jól emlékszem, hiszen a Kulturális Bizottság 
alelnöke voltam, hogy bizony nagyon sok esetben nem vették figyelembe, az utóbbi 
időben pozitívan nyilatkozhatunk erről. Természetesen mindig vannak, és számunkra 
sokszor érthetetlen döntések is, amikor olyan pályázatok kerülnek be, amelyeket sem 
a Kulturális Bizottság, sem a Végrehajtó Bizottság nem támogatott, és nagyon nehéz 
erre magyarázatot találni. De a visszajelzések eljutnak hozzánk, tehát ez is már egy 
fontos dolog. A legnagyobb gond azt hiszem, és a következő napirendeknél ezek a 
témák fognak előtérbe kerülni, és most szeretném elmondani, olyan kis összegek 
jelennek meg köztársasági, tartományi szinten, amelyek úgy gondolom, hogy nem 
tekinthetők komoly támogatási kereteknek. Ha egy önkormányzat több pénzt 
megengedhet a saját környezetében, hogy szétosszon, akkor honnan beszélhetünk 
tartományi és köztársasági támogatási keretről a kultúra és a tájékoztatás területén. 
Most csak ezt a kettőt említsem meg. Tessék, kíván-e még valaki hozzászólni? Talpai 
Sándor. 
 

TALPAI SÁNDOR: Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács! Úgy érzem, hogy a 
Kulturális Bizottság ülésén és különböző más összejöveteleken hangot adtam annak, 
hogy ezek az összegek mennyire kevesek, és úgy gondolom, hogy itt nyilvánosan is el 
kell, hogy mondjam a saját véleményemet. Akkor, mikor a köztársasági és tartományi 
pénzekről beszélünk, ugye 2 millió 200, 2 millió 600, ami a Tartományi Művelődési 
Titkárságot illeti, összehasonlítjuk például a Durindó és Gyöngyösbokréta 
költségvetésével, akkor kb. ennek a két szervnek, a minisztériumnak és a titkárságnak, 
a magyaroknak szánt pénz nem elég. Ha tudjuk, hogy ebben az országban nem csak 
egy rendezvény van, nem csak egy intézmény meg egy civil szervezet, akkor igenis ez 
az összeg nevetséges. Én mindig is az mellett álltam ki, hogy a magyarság számára 
vannak nagyon fontos rendezvények, egyet meg is megemlítettem. Úgy gondolom, 
hogy ezek valamilyen formában kiemeltek kell, hogy legyenek országos szinten, és 
erre nem ezeken a pályázatokon kell, hogy megszerezzük a pénzeket. Ez mellett 
kiállok továbbra is, és remélem, hogy az elkövetkező időben lesz annyi erőnk, hogy 
ezt ebben az országban ki is harcoljuk. Ami pedig a kis civil szervezeteket illeti, 
beszélgettünk arról is, hogy színvonalas, kevésbé színvonalas, szórvány, tömb, 
önkormányzati támogatás, én úgy gondolom, hogy mindegyik, jó lenne minden egyes 
rendezvényt támogatni, mert ha Tamásfalván arra van erő, hogy palacsinta fesztivált 
szervezzenek, akkor úgy gondolom, hogy azt a palacsinta fesztivált is valamilyen 
módon támogatni kell, és igaz, hogy igyekszünk is arra, hogy ezeket a pályázatokat is 
támogassuk, de az az érzésem, hogy főleg a szórványban, ahol lehet, hogy azon a 
rendezvényen múlik az, hogy a magyarság összejöjjön, találkozzon egymással, és 
találkozzanak egymással a környező települések emberei, nagyon fontos, hogy ezeket 
a pályázatokat is tudjuk támogatni. Abban az esetben, ha ezek a pénzek a nagy 
rendezvényre mennek el, akkor persze, hogy a kicsiknek nem jut. Köszönöm szépen. 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Tessék, kíván-e még valaki hozzászólni? 
Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság 
döntésének jóváhagyását a Művelődési és Tájékoztatási Minisztériumnak a nemzeti 
kisebbségek támogatására kiírt kulturális pályázata kapcsán? 
 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/84/2017): 



1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. március 24-én meghozott 
Záradékát а Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium nemzeti kisebbségek 
támogatására kiírt kulturális pályázata pénzeszközelosztási javaslatáról 
(iratszám: V/Z/373/2017). 
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 
A tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban előterjesztések 

együttes megvitatását javaslom; ezúttal a 23. és a 24. napirendi pontok együttes 
megtárgyalását kezdeményezem tekintettel arra, hogy azok témája tartományi 
pályázatok véleményezésével kapcsolatos. Javaslatom szavazásra bocsátom! 

 
A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 
ülésvezetési záradékot hozta meg: 
A Tanács elfogadja a 23. és 24. napirendi pontok együttes megvitatását.  

 
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Vajdaság Autonóm Tartomány 

etnikai közösségek szervezete támogatására kiírt pályázata kapcsán és a Végrehajtó 
Bizottság döntésének jóváhagyása a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és 
Vallási Közösségi Titkárság kulturális pályázata kapcsán – ezeket a döntéseket kell, 
hogy elfogadjuk. Ehhez fölkérem tisztelettel Jerasz Anikó elnök asszonyt, hogy tegye 
meg előterjesztését. 

 
JERASZ ANIKÓ: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Tanácstagok! A 23. 

napirendi pont alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága a Tartományi Oktatási, 
Jogalkotási, Közigazgatási, Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárságnak 
kérelme alapján javaslatot tett a 2017-es évi etnikai közösségek szervezetei számára 
kiírt pályázatra beérkezett pályázatok támogatására. A támogatásra javasolt 
pályázatok listája a jelen Záradék részét képezi. Engedjék meg, hogy ennél a 
napirendi pontnál elmondjam Önöknek, hogy Vajdaság Autonóm Tartomány etnikai 
közösségek szervezetei számára kiírt pályázatán a magyar kisebbségre szánt keret 
14.600.000,00 dinárt tett ki, a Tanács Kulturális Bizottsága javaslatot tett a 2017-es 
évi pályázatok támogatására és 189 pályázót javasolt, hogy részesüljön támogatásban. 
A Kulturális Bizottság által megfogalmazott listát, támogatásra javasolt listát a 
Végrehajtó Bizottság teljes egészében elfogadta és azt erősítette meg.  

A 24. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága a Tartományi 
Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság kérelme alapján 
javaslatot tett a 2017-es évi kulturális pályázatra beérkezett pályázatok támogatására. 
A támogatásra javasolt pályázatok listája javasolt összegekkel együtt a Záradék 
mellékletét képezi. Ennél a napirendi pontnál engedjék meg, hogy megosszam 
Önökkel azt az információt, hogy a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és 
Vallási Közösségi Titkárság művelődési pályázata a művelődési hagyaték 
megőrzésére és a művelődési programok támogatására a magyar kisebbség részére 
3.100.000,00 dinár keretösszeget, a magyar kisebbség kiadói tevékenységeire pedig 
470.000,00 dinár keretösszeget határozott meg. A Kulturális Bizottság a programok 
támogatására 61 pályázót javasolt, hogy részesüljenek támogatásban, míg a kiadói 
pályázatra öt pályázót javasolt. A Végrehajtó Bizottság támogatta a Kulturális 
Bizottság által meghozott javaslatot. Kérem Önöket, hogy támogassák a Végrehajtó 
Bizottság által meghozott záradékokat. Köszönöm szépen. 
 



ELNÖK: Köszönöm szépen. Továbbra is a kultúránál tartunk. Kíván-e esetleg az 
elnök asszony hozzászólni? Azt hiszem, hogy az előbb elmondott mindent. 
Megnyitom a vitát a két napirendi ponttal kapcsolatban. A kiadói tevékenységnél 
fájdalmasan kicsi az összeg: egy tisztességes könyv kiadása körülbelül ennyibe kerül. 
Tehát, ha belegondol az ember, akkor ezeket az arányokat látjuk és érzékeljük 
valamennyien. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki támogatja a 
Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Vajdaság Autonóm Tartomány 
etnikai közösségek szervezetei támogatására kiírt pályázata kapcsán? 

 
A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/85/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. április 6-án meghozott 
Záradékát a Vajdaság Autonóm Tartomány etnikai közösségek szervezetei 
számára kiírt pályázatának pénzeszközelosztási javaslatáról  
(iratszám: V/Z/385/2017). 
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Tartományi Művelődési, 

Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság kulturális pályázata kapcsán. 
 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/86/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. április 20-án meghozott 
Záradékát a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi 
Titkárság kulturális pályázatának pénzeszközelosztási javaslatáról 
(iratszám: V/Z/410/2017). 
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 
A tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban előterjesztések 

együttes megvitatását javaslom; ezúttal a 25.-től a 28. napirendi pontig tekintettel arra, 
hogy azok témája helyi önkormányzati kulturális pályázatok véleményezésével 
kapcsolatos. Javaslatom szavazásra bocsátom! 

 
A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő ülésvezetési 
záradékot hozta meg: 
A Tanács elfogadja a 25. és 28. napirendi pontok együttes megvitatását.  

 
Együtt tárgyaljuk meg a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását Szabadka 

Város kulturális pályázata kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását 
Zenta község nemzeti kisebbségek kultúrájának megőrzésére, előmozdítására és 
fejlesztésére vonatkozó kulturális pályázata kapcsán; a Végrehajtó Bizottság 
döntésének jóváhagyása Zenta község kortárs művészeti alkotásokra vonatkozó 
kulturális pályázata kapcsán; és a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 
Újvidék város kulturális pályázata kapcsán. Előterjesztő ezúttal is Jerasz Anikó elnök 
asszony. 
 

JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Tanácstagok!  



A 25. napirendi pont alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága Szabadka Város 
Társadalmi Tevékenységek Titkárságának kérelme alapján javaslatot tett a 2017-es 
évi kulturális pályázatokra beérkezett pályázatok támogatására. A támogatásra 
javasolt pályázatok listája a javasolt összegekkel együtt a Záradék mellékletét 
képezik. A Tanács Kulturális Bizottsága javaslatot tett Szabadka Város kulturális 
projektek pénzelésére vonatkozó 2017-es évi pályázata kapcsán. A Kulturális 
Bizottság 44 pályázót javasolt támogatásra, és ezt száz százalékban megerősítette a 
Tanács Végrehajtó Bizottsága is.  

A 26. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága Zenta Község 
Művelődés területét szolgáló eszközök odaítélésére illetékes bizottságának kérelme 
alapján támogatásra javasolta a pályázatokat a kérelemben feltüntetett összegek 
szerint. Zenta Község pályázatot írt ki a nemzeti kisebbségek kultúrájának 
megőrzésére, előmozdítására és fejlesztésére 825.000,00 dinár értékben. A Tanács 
Kulturális Bizottsága támogatásra javasolta a kérelemben mellékelt eszközfelosztást, 
és ezt erősítette meg a Végrehajtó Bizottság Záradékában.  

A 27. napirendi pontunk alatt szintén a Végrehajtó Bizottság a Zenta Község 
Művelődés területét szolgáló eszközök odaítélésére illetékes bizottság kérelme alapján 
támogatásra javasolta a pályázatokat a kérelemben feltüntetett összegek szerint. 
Ebben az esetben Zenta Község pályázatot írt ki a kortárs művészeti alkotásokra 
vonatkozóan 900.000,00 dinár értékben. A Tanács Kulturális Bizottsága támogatásra 
javasolta a kérelemben mellékelt eszközfelosztást, amit teljes egészében megerősített 
és elfogadott a Végrehajtó Bizottság.  

A 28. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága Újvidék Város 
Kulturális Igazgatóságának kérelme alapján javasolta a beérkezett pályázatok 
támogatását a kért összegben. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy Újvidék Város 
2017-es évi hagyományápoló és kortárs művészeti alkotások támogatására kiírt 
pályázatára nyolc magyar kisebbségre vonatkozó pályázat érkezett be. A Tanács 
Kulturális Bizottsága és a Végrehajtó Bizottság is támogatta az összes beérkezett 
pályázatot a kért összegben. Kérem Önöket, erősítsék meg és fogadják el a Végrehajtó 
Bizottság által meghozott döntéseket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Bizottság elnöke nem kíván hozzászólni. 

Megnyitom a vitát ezekkel a napirendi pontokkal kapcsolatban. Tessék, kíván-e valaki 
hozzászólni? Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom.  

Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását Szabadka Város 
kulturális pályázata kapcsán?  

 
A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/87/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. április 6-án meghozott 
Záradékát a Szabadka városbeli kulturális pályázat pénzeszközelosztási 
javaslatáról (iratszám: V/Z/376/2017). 
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Zenta község nemzeti 

kisebbségek kultúrájának megőrzésére, előmozdítására és fejlesztésére vonatkozó 
kulturális pályázata kapcsán. 

 



A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/88/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. április 6-án meghozott 
Záradékát a Zenta községbeli nemzeti kisebbségek kultúrájának megőrzésére, 
előmozdítására és fejlesztésére vonatkozó kulturális pályázatának 
pénzeszközelosztási javaslatáról (iratszám: V/Z/387/2017). 
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Zenta község kortárs művészeti 

alkotásokra vonatkozó kulturális pályázata kapcsán. 
 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/89/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. április 6-án meghozott 
Záradékát a Zenta községbeli kortárs művészeti alkotásokra vonatkozó 
kulturális pályázat pénzeszközelosztási javaslatáról (iratszám: V/Z/386/2017). 
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Újvidék város kulturális 

pályázata kapcsán. 
 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/90/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. április 13-án meghozott 
Záradékát az Újvidék városbeli kulturális pályázat pénzeszközelosztási 
javaslatáról (iratszám: V/Z/405/2017).  
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 
A 29. napirendi pontunkhoz érkeztünk. A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Művelődési és Tájékoztatási Minisztériumnak a nemzeti kisebbségek 
részére kiírt köztájékoztatási pályázata kapcsán. Előterjesztőként Jerasz Anikót 
kérném meg, de örülnék, ha Németh Ernő, a Tájékoztatási Bizottság elnöke is 
hozzászólna. 

 
JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Tanácstagok! A Tanács Végrehajtó 

Bizottsága a Művelődési és Tájékoztatási Minisztériumnak javaslatot tett a 2017-es 
évi nemzeti kisebbségek támogatására kiírt köztájékoztatási pályázatokra beérkezett 
pályázatok támogatására. A támogatásra javasolt pályázatok prioritási listája a 
Záradék mellékletét képezik. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a Művelődési és 
Tájékoztatási Minisztérium nemzeti kisebbségek támogatására kiírt köztájékoztatási 
pályázatán a teljes pályázati keret 40 millió dinárt tett ki. A Tájékoztatási Bizottság 
feladata volt, hogy a beérkezett pályázatok prioritási sorrendjét megállapítsa. A 
beérkezett lista alapján a Bizottság hat pályázót javasolt támogatásra. A Tájékoztatási 
Bizottság által felállított prioritási listát a Végrehajtó Bizottság teljes egészében 
elfogadta és megerősítette. Kérem Önöket, támogassák a Végrehajtó Bizottság által 
meghozott záradékot. Köszönöm szépen. 

 



ELNÖK: Köszönöm szépen. Németh Ernő elnök urat kérném, ismertesse a 
bizottság véleményét. 

 
NÉMETH ERNŐ: Tisztelt Elnök Úr, Tanács! Az üléseken mindig nagyon fontos 

számunkra, hogy az a valóban az a kevés pénz a legmegfelelőbb helyre jusson, azért 
próbálunk előzetesen konzultálni egy-egy településen, városban, hogy ott tényleges 
tájékoztatás folyik-e magyar nyelven, vagy pedig megjelennek a pénzhalászok, ami 
elég gyakori. Tehát a terepi felmérés után hozzuk meg a döntéseket, és általában 
azokat, akik tényleges magyar tájékoztatást végeznek, azoknak javasolunk 
összegeket. Így bizony előfordul az is, hogy egy-egy település kimarad a javaslatok 
közül. Emiatt a Tájékoztatási Bizottság legutóbbi ülésén volt egy kisebb vita, ami 
végső soron jó. Az egyik szórványtelepülés nem jutott pénzhez csak azért, mert nem 
volt olyan pályázat, amely a tényleges magyar tájékoztatást támogatta volna, hanem 
inkább úgy éreztük, hogy valóban arról van szó, hogy egyes pályázók egy hangzatos 
projekt címmel a kisebbségi tájékoztatásból is le szeretnének csippenteni egy kis 
pénzt, és ezt próbáltuk megakadályozni. Remélem, hogy sikerrel. Köszönöm szépen. 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Megnyitom a vitát ezzel a napirendi ponttal 
kapcsolatban. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki támogatja a Végrehajtó 
Bizottság döntésének jóváhagyását a Művelődési és Tájékoztatási Minisztériumnak a 
nemzeti kisebbségek részére kiírt köztájékoztatási pályázata kapcsán?  
 

A Tanács 25 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/91/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. április 13-án meghozott 
Záradékát a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium köztájékoztatási 
pályázatának pénzeszközelosztási javaslatáról (iratszám: V/Z/406/2017).  
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Tartományi Művelődési, 

Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság köztájékoztatási pályázata 
kapcsán Jerasz Anikó az előterjesztő, azután pedig Németh Ernőt kérem meg, hogy 
szóljon. 
 

JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Tanácstagok! A Tanács Végrehajtó 
Bizottsága a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi 
Titkárság kérelme alapján javaslatot tett a 2017-es évi köztájékoztatási pályázatra 
beérkezett pályázatok támogatására. A támogatásra javasolt pályázatok listája a 
javasolt összegekkel együtt a Záradék mellékletét képezik. Engedjék meg, hogy 
elmondjam még e napirendi pont kapcsán, hogy a Tartományi Titkárság 
köztájékoztatási pályázatán a teljes keretösszeg 52.200.000 dinár volt, amelyből a 
kisebbségek támogatására 6.200.000,00 dinár támogatást szántak. A Tájékoztatási 
Bizottság a magyar kisebbségre vonatkozó 60%-os részesedés szerint hozta meg a 
javaslatát a pályázatok támogatásával kapcsolatban, és a beérkezett pályázatok közül 
hat pályázó kérelmét támogatta 2.520.000,00 dinár értékben, a civil szervezetek 
pályázatai közül pedig szintén hat pályázó kérelmét támogatta 1.200.000,00 dinár 
értékben. A Tájékoztatási Bizottság javaslatát a Végrehajtó Bizottság száz 
százalékban elfogadta és ezt támogatta. Kérem Önöket, támogassák a Végrehajtó 
Bizottság záradékát. Köszönöm szépen. 



 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Németh Ernőnek a figyelmébe ajánlanám, hogy 

ezeket a százalékokat is azért jelezzük, tehát igazán a kérelem nem ilyen formában 
érkezik hozzánk, és hogy a bizottság mennyire konkrét dolgokkal próbálja ezt 
orvosolni. 
 

NÉMETH ERNŐ: Gyakorlatilag megvan az összeg, hogy mennyit tudunk 
szétosztani. Akkor először is a statisztika alapján, hogy az adott területen hány 
százalékban élnek magyarok, általában ezt egy picit fölfelé kerekítjük, és azután a 
megkapott összeget próbáljuk igazságosan elosztani. A százalékokról röviden ennyit. 
Viszont folytatnám az előbbi gondolataimat. Tehát, mivel kimaradnak települések 
ahol nincs olyan pályázat, ahol gyakorlatilag tiszta szívvel lehetne támogatni a 
magyar tájékoztatást, ezért jó lenne hogyha a tájékoztatási stratégiánk megíródna és 
valamilyen formában akkor ezeken a településeken, a szórványban, ahol nagyon nagy 
szükség lenne valamiféle tájékoztatásra, akár helyi jellegűre is, mert az ugye a 
közösséget szervezi, összetartja, hogy tényleg legyenek olyan tájékoztatási eszközök 
is a szórványban, amelyet azután jó szívvel tudnánk támogatni, mert gyakran van 
azért, hogy pénz az azért lenne csak olyan pályázat nincs amit lehetne támogatni. 
Röviden ennyit. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék, kíván-e valaki hozzászólni. Berekesztem a 

vitát és szavazásra bocsátom. Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének 
jóváhagyását a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi 
Titkárság köztájékoztatási pályázata kapcsán? 

 
A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/92/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. április 13-án meghozott 
Záradékát a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi 
Titkárság köztájékoztatási pályázatának pénzeszközelosztási javaslatáról 
(iratszám: V/Z/408/2017).  
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 
A tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban előterjesztések 

együttes megvitatását javaslom; ezúttal a 31.-től a 35. napirendi pontig tekintettel arra, 
hogy azok témája helyi önkormányzati köztájékoztatási pályázatok véleményezésével 
kapcsolatos. Javaslatom szavazásra bocsátom! 

 
A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 
ülésvezetési záradékot hozta meg: 
A Tanács elfogadja a 31. és 35. napirendi pontok együttes megvitatását.  

 
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szenttamás Község 

köztájékoztatási pályázata kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 
Verbász Község köztájékoztatási pályázata kapcsán; a Végrehajtó Bizottság 
döntésének jóváhagyása Versec Város köztájékoztatási pályázata kapcsán; a 
Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Újvidék Város köztájékoztatási 
pályázata kapcsán; és a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Csóka Község 



köztájékoztatási pályázata kapcsán. Jerasz Anikót kérem, hogy tegye meg 
előterjesztését. 

 
JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Tanácstagok! A 31. napirendi 

pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága Szenttamás Község Közszolgálati, 
Közigazgatási és Közös Ügyek Osztályának kérelme alapján a média tartalma 
gyártására vonatkozó köztájékoztatási pályázatán a következőek szerint javasolta a 
pályázatok támogatását. A Vajdasági Magyar Rádió Szenttamás javaslat 1.320.000,00 
dinár, a Gion Nándor Kulturális Központ, Szenttamás, javaslat 610.000,00 dinár. A 
kérelmet természetesen megtárgyalta a Tájékoztatási Bizottság is, és ők javasolták ezt 
a támogatási összeget, amit a Végrehajtó Bizottság természetesen teljes egészében 
elfogadott és támogatott.  

A 32. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága Verbász Község 
pályázati bizottságának kérelme alapján az újvidéki Honestas ügynökség Sebestyén 
Imre vállalkozó pályázatát javasolta támogatásra a kért összegben, amely 290.000,00 
dinár volt. Ezt a kérelmet is megtárgyalta a Tájékoztatási Bizottság és javasolta 
támogatásra a pályázatot.  

A 33. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága Versec Városának 
kérelme alapján támogatásra javasolta az újvidéki Honestas ügynökség, Sebestyén 
Imre vállalkozó pályázatát a kért összegben, amely ebben az esetben 215.000,00 dinár 
volt. Ezt a kérelmet is megtárgyalta a Tájékoztatási Bizottság és javasolta a teljes 
összeget, hogy megkapja a Honestas ügynökség.  

A 34. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága Újvidék Város 
Kulturális Igazgatóságának kérelme alapján a következőek szerint javasolta a 
pályázatok támogatását: Honestas ügynökség Sebestyén Imre vállalkozó, Újvidék, 
internetes portál, javaslat 250.000,00 dinár, még a Családi Kör, Újvidék, folyóirat, 
javaslat szintén 250.000,00 dinárt. Ezt a kérelmet is előzetesen megtárgyalta a 
Tájékoztatási Bizottság és az ő javaslatukat erősítette meg a Végrehajtó Bizottság.  

A 35. napirendi pontunk alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága Csóka Község 
Képviselő-testületének kérelme alapján a következőek szerint javasolta a pályázatok 
támogatását: Pannónia Alapítvány, Szabadka, televízió, javaslat 400.000 dinár, míg a 
Honestas ügynökség, Sebestyén Imre vállalkozó, Újvidék, internetes portál, javaslat 
290.000 dinár. Ezt a javaslatot is valójában a Tájékoztatási Bizottság fogalmazta meg 
és a Végrehajtó Bizottság pedig megerősítette. Kérem Önöket, hogy támogassák a 
Végrehajtó Bizottság által meghozott döntéseket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az elnök úr az előbb jelezte, hogy nem kíván 

hozzászólni, tehát akkor megnyitom a vitát ezekkel a napirendi pontokkal 
kapcsolatban. Berekesztem a vitát, és szavazásra bocsátom. Ki támogatja a 
Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását Szenttamás Község köztájékoztatási 
pályázata kapcsán? 
 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/93/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. március 21-én meghozott 
Záradékát a Szenttamás községbeli köztájékoztatási pályázat 
pénzeszközelosztási javaslatáról (iratszám: V/Z/370/2017). 
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 



A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Verbász község 
köztájékoztatási pályázata kapcsán. 
 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/94/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. március 21-én meghozott 
Záradékát a Verbász községbeli köztájékoztatási pályázat pénzeszközelosztási 
javaslatáról (iratszám: V/Z/372/2017). 
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Versec város köztájékoztatási 

pályázata kapcsán. 
 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/95/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. március 21-én meghozott 
Záradékát a Versec városbeli köztájékoztatási pályázat pénzeszközelosztási 
javaslatáról (iratszám: V/Z/371/2017). 
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Újvidék város köztájékoztatási 

pályázata kapcsán.  
 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/96/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. április 13-án meghozott 
Záradékát az Újvidék városbeli köztájékoztatási pályázat pénzeszközelosztási 
javaslatáról (iratszám: V/Z/404/2017). 
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását Csóka Község köztájékoztatási 

pályázata kapcsán.  
 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/97/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. április 13-án meghozott 
Záradékát a Csóka községbeli köztájékoztatási pályázat pénzeszközelosztási 
javaslatáról (iratszám: V/Z/403/2017). 
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 
A tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban előterjesztések 

együttes megvitatását javaslom; ezúttal a 36. és a 37. napirendi pontok együttes 
megtárgyalását kezdeményezem tekintettel arra, hogy azok témája utcanév-
véleményezéssel kapcsolatos. Javaslatom szavazásra bocsátom! 



 
A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 
ülésvezetési záradékot hozta meg: 
A Tanács elfogadja a 36. és 37. napirendi pontok együttes megvitatását.  

 
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Nagybecskerek városbeli 

utcanév-véleményezés kapcsán és a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 
Temerin községbeli utcanév-véleményezés kapcsán. A két napirendi ponttal 
kapcsolatosan Jerasz Anikót kérem meg, hogy terjessze elő a napirendi pontokat. 

 
JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Tanácstagok! A 36. napirendi pont 

alatt Nagybecskerek Város Társadalmi Tevékenységek Osztályától érkezett kérelem 
alapján a Végrehajtó Bizottság nem támogatta, hogy a Zágráb utca neve legyen Szent 
Nikolaj Velimirović utca, illetve a Népfront utca legyen Dr. Slavko Županski utca. 
Ugyanakkor a Végrehajtó Bizottság támogatta, hogy a Fiume utca neve legyen 
Nadežda Petrović utca. A Nyelvhasználati Bizottság is megtárgyalta a kérelmet és 10 
igen, egyhangú szavazattal támogatta az előbb előterjesztett javaslatot.  

A 37. napirendi pontunk alatt Temerin Község Utcanévadó Bizottságától érkezett 
kérelem alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta a temerini kataszteri község 
7247/37-es és a 7021-es helyrajz számú parcelláján lévő utca neve legyen Banja Luka 
utca. Ezt a kérelmet is megtárgyalta a Nyelvhasználati Bizottság és támogatásban 
részesítette. Kérem Önöket támogassák a Végrehajtó Bizottság döntéseit. Köszönöm 
szépen. 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi Miklós elnök urat kérném meg, hogy ő is 
mondja el ezzel kapcsolatos észrevételeit. 

 
SZILÁGYI MIKLÓS: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Tanácstagok! Több olyan 

utcanév javaslat érkezett hozzánk a Nyelvhasználati Bizottsághoz, amely javaslatok 
elemzése után elég érdekes dolgokat derített ki ezekről a személyekről. Tehát, több 
esetben volt nagyon radikális az a hozzáállás, ami ezeket a személyeket jellemezte, és 
úgy döntött a Nyelvhasználati Bizottság, hogy az ilyen szélsőséges múlttal rendelkező 
személyeket nem fogja támogatni, és tulajdonképpen egy olyan megegyezés jött létre 
közöttünk, hogy a továbbiakban is, amennyiben ennyire szélsőséges személyek 
lesznek, tehát itt az egyik esetben ez a, akiről szó van, ez a személy, ez egy borzasztó 
radikális hozzáállást hirdetett a pravoszláv egyházban is. Ez egy külön szárnya a 
pravoszláv egyháznak, ahol nagyon erőteljesen elítélik a zsidóságot, valamint 
majdnem nacionalista és különböző jelzőkkel illetik ezt a hozzáállást. Amennyiben 
ilyen személyeket javasolnak utcák elnevezésre, ezt a Nyelvhasználati Bizottság nem 
fogja támogatni. Tehát nem fogunk tartózkodni ilyen esetekben, hanem kimondjuk 
azt, hogy nem szeretnénk, hogy ez az utca szerepeljen bármelyik városunkban. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Megnyitom a vitát ezzel kapcsolatban. Vass 

Tibor kért szót. 
 

VASS TIBOR: Köszönöm szépen a szót elnök úr. Tisztelt Magyar Nemzeti 
Tanács! Tekintettel arra, hogy Nagybecskerek is téma és három utcanév változtatásról 
van szó. Jelen voltam célszerűen a bizottsági ülésen, ott is kifejtettem véleményemet, 
de úgy gondolom, hogy nem csak egy városról szól. A Magyar Nemzeti Tanácsnak és 



a többi nemzeti tanácsoknak is itt lesz talán a legnagyobb gondjuk, amikor a 
nyelvhasználatról van szó, valamint utcanév változtatásokról. A folyamat, csak 
visszalépjünk egy lépést, ott kezdődik, hogy egy helybéli nem sokat tevő politikus, 
hogy tegyen is valamit, kipattan az agyában, beadja a kérvényt, hogy valamelyik utca 
nevét ajánlja. Ha sikerül neki ezt jól lejátszani a helyi önkormányzatban, abban az 
esetben a bizottságban megkapja a támogatását, és beindul a változtatási 
mechanizmus. Viszont nem kérdezi senki meg az ott lakók a véleményét, helyi 
közösség véleményét, vagy talán olyan megindoklást is szeretnék látni, nem hogy 
miért nevezzük majd el ezt az utcát erről a személyről, hanem mi az oka, hogy 
levegyük ezt az utcanevet. Kit zavar? Miért? Olyan indoklás nincs, és ez is gondba 
ejtő. Éppenséggel egyik utcanév különben Muzslyán van a Fiumei vagy Riječka utca. 
Én úgy értesültem, de gondolom, hogy mások is rábólinthatnak, hogy a Muzslya helyi 
közösség erről véleményt nem mondott. A helybélieket megkérdeztem Riječka utca, 
Fiume utcában lakókat, kérdeztek, meglepődtek. Itt megadtuk a beleegyezést azért, 
mert az a festő nekünk nem okoz gondot. Viszont levegyük a napirendről, vagyis egy 
olyan utcanevet fogunk levenni, hogy Zagrebačka, Zágráb utca és Fiume, viszont a 
másik napirendi ponton elfogadjuk a Banja Luka utcát. Számomra mind a két város, 
mind a három város, egy másik országban, volt jugoszláv tagköztársaságnak egyik 
városa. Támogatjuk, hogy a Zagreb utcát levegyük a napirendről. Időközben 
gondoljunk arra, hogy Vajdaságban hány százalék horvát él, a másik napirendi ponton 
pedig előnyt adunk egy bosznia-hercegovinai, a szerb entitásnak az úgynevezett 
fővárosa, vagy fővárosának, Banja Lukának. Nem akarom kétségbe vonni a 
lehetőséget, tekintettel arra, hogy az az utca nem volt elnevezve, tehát névtelen utca 
volt mindeddig. Új utca valószínűleg. A gond ott kezdődik, hogy a Magyar Nemzeti 
Tanács, akár a többi nemzeti tanács véleményét közvetíti a nemzeti tanács az 
önkormányzatokhoz, az önkormányzatok ezeket az utcanév változtatásokat 
megtárgyalják oly módon, hogy bevezetőként valaki felolvassa, hogy nem támogatta a 
Magyar Nemzeti Tanács az ajánlatot. És ennyi! Viszont itt talán szerepre, színpadra 
kell, hogy lépjen az a személy, aki az önkormányzatokba ki van nevezve a Magyar 
Nemzeti Tanácstól a Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsba, hogy képviselje a 
magyar érdekeket. Minden városban van, ahol vannak magyarok, tehát gorombán 40 
ilyen önkormányzat van Vajdaság szerte, valamint Nagybecskereknek annak magyar 
képviselője is. Szeretném látni, hogy a magyar képviselők, sőt kisebbségvédelmi 
városi tanácstag előbb mondja véleményét a városi tanács ülésén vagy a képviselő-
testület ülésén a képviselők, hogy a Magyar Nemzeti Tanács ezt nem támogatja, és 
vegyék le a napirendről azért, mert, és akkor megindokolja. Gondolom, hogy itten a 
döntéshozatali mechanizmus nem a mi kezünkben van, viszont van-e politikai erőnk, 
a Magyar Nemzeti Tanácsnak a többi nemzeti tanácsokkal esetleg szinkronizálva, 
mert egy önkormányzat ki kell kérje Nagybecskerek esetében a szlovák és a román 
nemzeti kisebbségek véleményét is, van-e olyan erő, hogy ezt talán megfékezzük. 
Nem csak mi megmondjuk, hogy mi ezt nem támogattuk, viszont három hónap múlva 
ki lesz függesztve valahova az a felirat, és a következő tíz-húsz évben mindenki még 
a régi nevén emlegeti. Sok embernek gondot okoztunk, és mi azt simán 
megszavazzuk, nem mi, hanem az önkormányzatok, csak azért, hogy esetleg hát jó, a 
hatalmi koalíciót nem kell megbontani. Szeretném látni a magyar képviselőket 
Nagybecskereken hogy szavaznak majd. Gondolom, hogy nem lesz könnyű dolguk, 
különösen ha valaki délelőtt a Magyar Nemzeti Tanácson ellene szavaz, esetleg 
holnap hogy fog szavazni, ha ugyanaz a személy a képviselő-testület tagja is. Nagyon 
kellemetlen helyzet, de ezt meg kell, hogy oldjuk. Köszönöm szépen. 
 



ELNÖK: Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy néhány nagyon fontos ötlet 
hangzott el a bizottság működése szempontjából, tehát egyrészt a viszonyügyi 
bizottságokkal való kapcsolat fölvételét én is fontosnak tartom. Ezek az egyeztetések 
mindenképpen fontosak és jelentősek lehetnek. Az utcanévadás nagyon identitás 
megőrző, nagyon nagy odafigyelést igényel, tehát valószínűleg, hogy ezeket a 
véleményeket a későbbiekben is érdemes lesz majd ilyen szempontból is körbejárni, 
és kikérni ezeket a véleményeket. Természetesen nagyon nehéz ezeket a döntéseket 
ilyen formában meghozni. Mi különben Versec esetében, arra bizonyosan emlékeznek 
a kedves tanácstag társak, hogy ott a román nemzeti tanáccsal egyeztettünk, és más 
hasonló településeken is, a koordináción belül ezeket meg is próbáljuk tenni. 
Köszönöm szépen. Van-e még valakinek hozzászólása? Berekesztem a vitát és 
szavazásra bocsátom. Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a 
Nagybecskerek városbeli utcanév véleményezés kapcsán? 

 
A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/98/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. március 29-én meghozott 
Záradékát utcanév-véleményezéséről (iratszám: V/Z/382/2017). 
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Temerin községbeli utcanév 

véleményezése kapcsán. 
 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/99/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. március 29-én meghozott 
Záradékát utcanév-véleményezéséről (iratszám: V/Z/383/2017). 
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 
A Tanács Ügyrendjének 34. szakaszán belül a 8. bekezdés előterjesztések 

együttes megvitatását teszi lehetővé, ezúttal a 38-tól a 41. napirendi pontig, tekintettel 
arra, hogy azok témája a helyi önkormányzati Nemzetek Közötti Viszonyügyi 
Tanácsba kinevezendő tagok javaslatával kapcsolatos. Tehát szavazásra bocsátom. Ki 
támogatja az ülésvezetési záradék elfogadását?  

 
A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő ülésvezetési 
záradékot hozta meg: 
A Tanács elfogadja a 38. és 41. napirendi pontok együttes megvitatását.  

 
A 38. napirendi pontunk a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

Begaszentgyörgy Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába kinevezendő 
tagok javaslata kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Szécsány 
Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába kinevezendő tag javaslata 
kapcsán; a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Petrőc Község Nemzetek 
Közötti Viszonyügyi Tanácsába kinevezendő tag javaslata kapcsán; és a Végrehajtó 
Bizottság döntésének jóváhagyása Belcsény Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi 
Tanácsába kinevezendő tag javaslata kapcsán.  



Jerasz Anikót kérem meg, azután pedig Szilágyi Miklóst, ha kíván hozzászólni. 
 

JERASZ ANIKÓ: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Tanácstagok! A 38. 
napirendi pontunk alatt Begaszentgyörgy Község Képviselő–testületének kérelme 
alapján a Begaszentgyörgy Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába az 
alábbi személyeket javasolta a Végrehajtó Bizottság a magyar nemzeti közösség 
képviselőjeként: Sági Kukli Krisztina, tordai lakos, környezetvédelmi referens, és 
Hevesi Sándor, magyarittabéi lakos, kommunális munkavezető. A Nyelvhasználati 
Bizottság is véleményt formált és támogatta a jelöltek kinevezését.  

A 39. napirendi pontunk alatt Szécsány Község Képviselő–testületének kérelme 
szerepel, melynek alapján Szécsány Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi 
Tanácsába az alábbi személyt javasolta a Végrehajtó Bizottság a magyar nemzeti 
közösség képviselőjeként: Ábel Kornélia, nezsényi lakos, óvónőt. Ezt a kérelmet is 
megtárgyalta a Nyelvhasználati Bizottság és 10 igen, egyhangú szavazattal támogatta.  

A 40. napirendi pontunk alatt Petrőc Község Képviselő–testületének kérelme 
alapján a Petrőc Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába az alábbi 
személyt javasolta a Végrehajtó Bizottság: Verlek Karol, petrőci lakos, okleveles 
közgazdászt. Ezt a kérelmet is megtárgyalta a Nyelvhasználati Bizottság és 
egyhangúlag támogatta a kinevezését ennek a személynek.  

A 41. napirendi pontunk alatt Belcsény Község Képviselő–testületének kérelme 
alapján Belcsény Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába az alábbi 
személyt javasolta a Végrehajtó Bizottság: Marizela Pantelić, mezőgazdasági 
technikust. A Nyelvhasználati Bizottság is véleményt formált és 11 igen, egy 
tartózkodás mellett támogatta a kérelmet. Kérem Önöket, támogassák a Végrehajtó 
Bizottság által meghozott Záradékokat. Köszönöm szépen. 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel az elnök úr nem kíván hozzászólni, 
megnyitom a vitát a napirendi pontokkal kapcsolatban. Berekesztem a vitát és 
szavazásra bocsátom. 

Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását Begaszentgyörgy 
Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába kinevezendő tagok javaslata 
kapcsán? 
 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/100/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. március 29-én meghozott 
Záradékát a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsába kinevezendő tagok 
javaslatáról (iratszám: V/Z/379/2017).  
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását Szécsány Község Nemzetek 

Közötti Viszonyügyi Tanácsába kinevezendő tag javaslata kapcsán. 
 
A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/101/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. március 29-én meghozott 
Záradékát a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsába kinevezendő tag 
javaslatáról (iratszám: V/Z/381/2017)  
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 



Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását Petrőc Község Nemzetek 

Közötti Viszonyügyi Tanácsába kinevezendő tag javaslata kapcsán.  
 
A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/102/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. március 29-én meghozott 
Záradékát a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsába kinevezendő tag 
javaslatáról (iratszám: V/Z/380/2017).  
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 
A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Belcsény Község Nemzetek 

Közötti Viszonyügyi Tanácsába kinevezendő tag javaslata kapcsán. 
 
A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő 
döntést hozta meg (iratszám: M/Z/103/2017): 
1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. április 13-án meghozott 
Záradékát a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsába kinevezendő tag 
javaslatáról (iratszám: V/Z/407/2017)  
2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 
Ezzel napirendi pontunk végére érkeztünk. A 42. napirendi pontunk alatt, egyéb 

időszerű kérdések, hozzászólások szerepelnek. Kíván-e élni ezzel a napirendi 
lehetőséggel valaki közülünk? 

Tisztelt Tanácstagok! Ülésünk végén tájékoztatni szeretném Önöket arról, hogy a 
szabadkai székhelyű Pannon Médiaház székházának felújítása, illetve az új épületrész 
felépítése olyan szakaszba lépett, amely szükségessé teszi, hogy – korábbi terveinkkel 
összhangban – a Magyar Nemzeti Tanács Hivatala kiköltözzön jelenlegi helyéről. Azt 
hiszem, hogy senkinek sem mondok új dolgot, hogy székhelyünket Szabadkán, a 
Fasizmus áldozatai tere 9. alatti irodaházba helyezzük át, ahol az eddigi 
körülményekhez viszonyítva tágasabb és korszerűbb iroda- és egyéb helyiségeket 
vehetünk birtokba, ugyanakkor a használati feltételek az eddigiekkel azonosak 
maradnak. 

Mint köztudott az új épület tulajdonosa a Bíró Károly Alapítvány, amellyel olyan 
használati szerződést kötöttünk, mely szerint a tanács Hivatala az irodaház első 
emeleti, teljesen berendezett és felszerelt iroda- és mellékhelyiségeit kizárólag saját, 
valamint az alagsor, az udvar és az udvari rész egyéb helyiségeit közös használatba 
veheti 2017. május 1-jétől, meghatározatlan időre – térítésmenetesen. Az említett 
iroda- és egyéb helyiségek, berendezések és felszerelések használatával kapcsolatban 
felmerülő karbantartási, rezsi- és egyéb költségek címen a tanács havonta átalányban 
80 000 dinárt, azaz azonos összeget fizet, mint eddig a Magyar Ház Alapítványnak. A 
Magyar Nemzeti Tanács postacíme egyelőre nem változik, és üléseinket is ebben a 
tanácsteremben tartjuk. 

A hétvégére mindenkinek tartalmas és hasznos kikapcsolódást, és kellemes 
majálisozást kívánok! 



Miután több kérdés, illetve indítvány nem hangzott el, az elnöklő 11 óra 30 
perckor berekesztette a Magyar Nemzeti Tanács huszonötödik rendes ülését. 
 
Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: MNT-000544/K/2017 - M/8/1 
Keltezés: 2017. április 27. 

  
………………………………… 

Varga Diósi Viola, 
jegyzőkönyvvezető 

 

P. H. 

………………………………… 

Mgr. Hajnal Jenő, 
a Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. iratszám 
alatt) 43. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 
2017. június 23-ai ülésén meghozta a következő 

HATÁROZATOT 
A MAGYAR NEMZETI TANÁCS ALAPSZABÁLYÁNAK 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

1. szakasz 
Jelen határozattal módosul A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. 

december 2-án a H/1/2014. iratszám alatt). 

2. szakasz 
Az alapszabály 5. szakaszában az „Ago Mamužić utca 11/II.” kifejezés törlődik, helyébe 

a „Fasizmus áldozatainak tere 9.” kifejezés kerül. 

3. szakasz 
Az alapszabály további részeiben változatlanul érvényben marad. 

4. szakasz 
Jelen határozat a közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba. 
Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/H/6/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

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

  



A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 72/2009., 20/2014. – AB döntés és 55/2014. szám) 15. szakasza 1. bekezdésének 
11. pontja és A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a 
H/1/2014. iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) és q) pontja, valamint 41. 
szakaszának 1. bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2017. 
június 23-ai ülésén meghozta a következő 

HATÁROZATOT 
A MAGYAR NEMZETI TANÁCS DEMONSTRÁTORI ÖSZTÖNDÍJPROGRAMJÁRÓL 

SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

1. szakasz 
Jelen határozattal módosul A Magyar Nemzeti Tanács demonstrátori 

ösztöndíjprogramjáról szóló határozat (meghozva 2015. június 30-án a H/15/2015. 
iratszámmal és módosítva 2016. július 7-én az M/H/9/2016. iratszámú határozattal). 

2. szakasz 
A határozat 12. szakaszának első bekezdésébe a jelenlegi 5. pont után új 6. pont kerül 

beiktatásra az alábbi szöveggel: 
„6. a demonstrátori munkát segítő korábbi, a magyar közösségi élet szervezésében és 
fejlesztésében szerzett tapasztalatok alapján .......................................................... 8 pont” 

3. szakasz 
A határozat további részeiben változatlanul érvényben marad. 

4. szakasz 
Jelen határozat a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/H/7/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) és q) pontja, valamint 41. szakaszának 1. bekezdése 
alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2017. június 23-ai ülésén 
meghozta a következő 

HATÁROZATOT 
A MAGYAR NEMZETI TANÁCS ÁLTAL TÁRSALAPÍTOTT 

EURÓPA KOLLÉGIUMBAN VALÓ KOLLÉGIUMI 
ELHELYEZÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

1. szakasz 
Jelen határozattal módosul A Magyar Nemzeti Tanács által társalapított Európa 

Kollégiumban való kollégiumi elhelyezésről szóló határozat (meghozva 2015. június 30-án a 
H/16/2015. iratszámmal és módosítva 2016. július 7-én az M/H/11/2016. iratszámú 
határozattal). 

2. szakasz 
A határozat 3. szakaszának első bekezdésében a jelenlegi 4. pont végén a pont helyett 

vessző kerül, utána pedig egy új, 5. pont kerül beiktatásra az alábbi szöveggel: 
„5. aki a kollégium szakkollégiumi programjában igazolatlanul nem vett részt.” 

3. szakasz 
A határozat további részeiben változatlanul érvényben marad. 

4. szakasz 
Jelen határozat a közzététele utáni napon lép hatályba. 
Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/H/8/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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 alapján a Magyar Nemzeti Tanács 
(a továbbiakban: Tanács) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A VAJDASÁGI MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET 

2016. ÉVI MUNKAJELENTÉSÉNEK 
ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE 

1. szakasz 
A Tanács támogatja a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2016. évi 

munkajelentésének és zárszámadásának elfogadását a Tanácsnak a 105/17-II/13. 
iratszámú levélben elküldött dokumentumok szerint. 

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/104/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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 alapján a Magyar Nemzeti Tanács 
(a továbbiakban: Tanács) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
TOPOLYA KÖZSÉG MÚZEUMA 2016. ÉVI MUNKA- 

ÉS PÉNZÜGYI JELENTÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja Topolya Község Múzeuma 2016. évi munka- és pénzügyi 

jelentését a Tanácsnak a 45/2017. iratszámú levélben elküldött dokumentumok szerint. 

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/105/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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 alapján a Magyar Nemzeti Tanács 
(a továbbiakban: Tanács) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET 2018. ÉVI PÉNZÜGYI 

ÉS KIADÓI TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE 

1. szakasz 
A Tanács támogatja a Forum Könyvkiadó Intézet 2018. évi pénzügyi és kiadói tervét 

a Tanácsnak a 152/2017. iratszámú levélben elküldött dokumentumok szerint. 

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/106/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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 alapján a Magyar Nemzeti Tanács 
(a továbbiakban: Tanács) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A VAJDASÁGI MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET IGAZGATÓBIZOTTSÁGI 

TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSÁBAN 

1. szakasz 
A Tanács a Vajdasági Magyar Művelődési Intézettől 2017. május 12-én beérkezett, 

118/17-II/13. iratszámú kérelem alapján javasolja az alábbi személyek kinevezését a 
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Igazgatóbizottságába az itt feltüntetett sorrendben: 

- Verebes Krnács Erika zentai lakos, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, tag; 

- Mihók Kucora Eszter, rábéi lakos, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, tag. 

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/107/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYBELI KÖZÉPISKOLAI 
INTÉZMÉNYHÁLÓZAT VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. május 10-én meghozott 

Záradékát a 2017–2018-as tanévben a Vajdaság autonóm tartományi középiskolák első 
osztályába beiratkozható tanulók létszámának véleményezéséről (iratszám: 
V/Z/429/2017). 

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/108/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉK VÁROSBELI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNYHÁLÓZAT 
VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. május 17-én meghozott 

Záradékát az Újvidék városbeli iskoláskor előtti intézményhálózat véleményezéséről 
(iratszám: V/Z/433/2017). 

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/109/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A VERSECI MLADOST ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓVÁLASZTÁSI 
ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. április 28-án meghozott 

Záradékát az általános iskola igazgatója megválasztásának véleményezéséről (iratszám: 
V/Z/411/2017). 

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/110/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A KÚLAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 
IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. május 9-én meghozott Záradékát 

az iskoláskor előtti intézmény igazgatója megválasztásának véleményezéséről (iratszám: 
V/Z/422/2017). 

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/111/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI JOVAN POPOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. május 9-én meghozott Záradékát 

az általános iskola igazgatója megválasztásának véleményezéséről (iratszám: 
V/Z/423/2017). 

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/112/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TOPOLYAI MEZŐGAZDASÁGI ISKOLA IGAZGATÓVÁLASZTÁSI 
ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. május 30-án meghozott 

Záradékát az iskolaigazgató megválasztásának véleményezéséről (iratszám: 
V/Z/443/2017). 

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/113/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYBECSKEREK ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 
IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. május 30-án meghozott 

Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatója megválasztásának véleményezéséről 
(iratszám: V/Z/444/2017). 

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/114/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A KÚLAI PETŐFI BRIGÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓVÁLASZTÁSI 
ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. június 1-jén meghozott 

Záradékát az általános iskola igazgatója megválasztásának véleményezéséről (iratszám: 
V/Z/445/2017). 

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/115/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI POLITECHNIKAI ISKOLA IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA 
KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. június 8-án meghozott Záradékát 

a középiskola igazgatója megválasztásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/447/2017). 

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/116/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZENTTAMÁSI ÖRÖM ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 
IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. június 15-én meghozott 

Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatója megválasztásának véleményezéséről 
(iratszám: V/Z/453/2017). 

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/117/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A KÚLAI PETŐFI BRIGÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI 
TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. május 9-én meghozott Záradékát 

az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/421/2017). 

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/118/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYBECSKEREKI MÁJUS 9. ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA 
ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. május 9-én meghozott Záradékát 

az általános és középiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/424/2017). 

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/119/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ERZSÉBETLAKI TESTVÉRISÉG–EGYSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. május 9-én meghozott Záradékát 

az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/425/2017). 

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/120/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TÖRÖKBECSEI MILOJE ČIPLIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI 
TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. május 10-én meghozott 

Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/426/2017). 

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/121/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A CSÓKAI VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA ISKOLASZÉKI 
TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. május 10-én meghozott 

Záradékát a középiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/427/2017). 

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/122/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ OROMHEGYESI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI 
TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. május 17-én meghozott 

Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/432/2017). 

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/123/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYBECSKEREKI SZERVÓ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI 
TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. június 8-án meghozott Záradékát 

az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/449/2017). 

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/124/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BÁCSFÖLDVÁRI SVETOZAR MARKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. június 8-án meghozott Záradékát 

az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/448/2017). 

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/125/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ADAI ČIKA JOVA ZMAJ ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 
IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. június 15-én meghozott 

Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában 
(iratszám: V/Z/454/2017). 

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/126/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA ÁTKÉPZÉSRE, 
PÓTKÉPZÉSRE, KIKÉPZÉSRE ÉS SPECIALIZÁCIÓRA VONATKOZÓ 
BEIRATKOZÁSI TERVE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. május 9-én meghozott Záradékát 

az átképzésre, pótképzésre, kiképzésre és specializációra vonatkozó beiratkozási terv 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/417/2017). 

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/127/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZENTAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA ÁTKÉPZÉSRE VONATKOZÓ 
BEIRATKOZÁSI TERVE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. június 1-jén meghozott 

Záradékát az átképzésre vonatkozó beiratkozási terv véleményezéséről (iratszám: 
V/Z/446/2017). 

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/128/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZÉKELYKEVEI ŽARKO ZRENJANIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL 
KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYÁNAK MEGNYITÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. május 9-én meghozott Záradékát 

a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának véleményezéséről 
(iratszám: V/Z/420/2017). 

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/129/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYKIKINDAI FEJŐS KLÁRA ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 
LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYÁNAK MEGNYITÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. május 10-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/428/2017). 

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/130/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZAJÁNI MÓRA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 
LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYÁNAK MEGNYITÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. május 25-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/439/2017). 

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/131/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A DOROSZLÓI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 
LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYÁNAK MEGNYITÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. május 25-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/440/2017). 

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/132/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BEZDÁNI TESTVÉRISÉG–EGYSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 
LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYÁNAK MEGNYITÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. május 25-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/441/2017). 

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/133/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A GOMBOSI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 
LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYÁNAK MEGNYITÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. május 25-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/442/2017). 

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/134/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 
LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYÁNAK MEGNYITÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. június 8-án meghozott Záradékát 

a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának véleményezéséről 
(iratszám: V/Z/450/2017). 

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/135/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 
 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BÁCSKERTESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 
LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYÁNAK MEGNYITÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. június 8-án meghozott Záradékát 

a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának véleményezéséről 
(iratszám: V/Z/451/2017). 

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/136/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A PADÉI SZERVÓ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 
LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYÁNAK MEGNYITÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. június 15-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/456/2017). 

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/137/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TÖRÖKBECSEI MILOJE ČIPLIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 
LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYÁNAK MEGNYITÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. június 15-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/457/2017). 

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/138/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TEMERINI KÓKAI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL KISEBB 
LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYÁNAK MEGNYITÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. június 15-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/455/2017). 

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/139/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A PANCSOVAI TESTVÉRISÉG–EGYSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLA 15 FŐNÉL 
KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYÁNAK MEGNYITÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. június 15-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/458/2017). 

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/140/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZENTAI THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT IGAZGATÓ- 
ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. május 17-én meghozott 

Záradékát a Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ igazgató- és felügyelőbizottsági 
tagcseréjéről (iratszám: V/Z/431/2017). 

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/141/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TOPOLYAI JUHÁSZ ERZSÉBET KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA 
KINEVEZÉSÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. május 17-én meghozott 

Záradékát a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár igazgatója kinevezésének 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/430/2017). 

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/142/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI KÖZSÉGKÖZI MŰEMLÉKVÉDELMI INTÉZET IGAZGATÓJA 
KINEVEZÉSÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. május 26-án meghozott 

Záradékát a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatója kinevezésének 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/434/2017). 

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/143/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZOMBORI VÁROSI MÚZEUM IGAZGATÓJA KINEVEZÉSÉNEK ELJÁRÁSA 
KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. június 15-én meghozott 

Záradékát a Zombori Városi Múzeum igazgatója kinevezésének véleményezéséről 
(iratszám: V/Z/452/2017). 

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/144/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A MŰVELŐDÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI MINISZTÉRIUM KIADVÁNYOK 
FELVÁSÁRLÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. április 28-án meghozott 

Záradékát a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium kiadványok felvásárlására 
vonatkozó pályázatának javaslatáról (iratszám: V/Z/416/2017). 

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/145/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A VAJDASÁGI RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ NEMZETI KISEBBSÉGEK NYELVÉN 
SUGÁRZÓ MŰSORAI FELELŐS SZERKESZTŐJE KINEVEZÉSÉNEK 

VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. május 30-án meghozott 

Záradékát a Vajdasági Rádió és Televízió nemzeti kisebbségek nyelvén sugárzó műsorai 
felelős szerkesztője kinevezésének véleményezéséről (iratszám: V/Z/438/2017). 

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/146/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÓBECSE KÖZSÉGBELI KÖZTÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZAT KAPCSÁN 
MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. április 28-án meghozott 

Záradékát az Óbecse községbeli köztájékoztatási pályázat pénzeszközelosztási 
javaslatáról (iratszám: V/Z/415/2017). 

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/147/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

TÖRÖKBECSEI UTCANÉV-VÉLEMÉNYEZÉS KAPCSÁN MEGHOZOTT 
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. május 25-én meghozott 

Záradékát utcanév-véleményezéséről (iratszám: V/Z/435/2017). 

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/148/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

ÚJVIDÉKI UTCANÉV-VÉLEMÉNYEZÉS KAPCSÁN MEGHOZOTT 
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. május 25-én meghozott 

Záradékát utcanév-véleményezéséről (iratszám: V/Z/436/2017). 

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/149/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

TOPOLYA KÖZSÉG NEMZETEK KÖZÖTTI VISZONYÜGYI TANÁCSÁNAK 
KINEVEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. május 25-én meghozott 

Záradékát a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsba kinevezendő tag javaslatáról 
(iratszám: V/Z/437/2017). 

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/150/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

BÁCS KÖZSÉG NEMZETEK KÖZÖTTI VISZONYÜGYI TANÁCSÁNAK 
KINEVEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. április 28-án meghozott 

Záradékát a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsba kinevezendő tag javaslatáról 
(iratszám: V/Z/414/2017). 

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/151/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

PANCSOVA VÁROS NEMZETEK KÖZÖTTI VISZONYÜGYI TANÁCSÁNAK 
KINEVEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. április 28-án meghozott 

Záradékát a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsba kinevezendő tag javaslatáról 
(iratszám: V/Z/412/2017). 

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/152/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2017. június 23-ai ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

NAGYBECSKEREK VÁROS NEMZETEK KÖZÖTTI VISZONYÜGYI 
TANÁCSÁNAK KINEVEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2017. április 28-án meghozott 

Záradékát a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsba kinevezendő tag javaslatáról 
(iratszám: V/Z/413/2017). 

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/153/2017 
Keltezés: 2017. június 23. 
 
 

 

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