
• 1 •

A Magyar Nemzeti Tanács ügyrendje (elfogadva 2014. december 2-án a H/2/2014. iratszám 

alatt és módosítva 2015. április 20-án a H/11/2015. iratszám alatt) 62. szakasza alapján a 

Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 21. rendes üléséről elkészült a következő 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

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

9-én összehívta a Magyar Nemzeti Tanács huszonegyedik rendes ülését.

A Tanács huszonegyedik rendes ülése 2016. november 15-én került megtartásra

Szabadkán, a Magyar Ház földszinti üléstermében (Ago Mamužić u. 11.) 10 órai kezdettel. 

A tagok köréből jelen volt: Dr. Antal Szilárd, Bognár Beáta, Dudás Károly, 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, Perpauer Attila, Petkovics Márta, Szilágyi 

Miklós, Szlákó József, Urbán András, Vass Tibor, Vidrács Krisztina. 

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

Dolinszky Gábor, Fodor László, Penovác Náray Éva, Siflis Zoltán, Talpai Sándor, Tari 

István, Várkonyi Zsolt, Virág Klára, Dr. Zsoldos Ferenc. 

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

Tómó Szalma Beáta, Kolozsi Andrea, Snejder-Sára Ildikó, ifj. Virág Gábor, Sarnyai Károly. 

Elnökölt és az ülést vezette: mgr. Hajnal Jenő 

A jegyzőkönyvet vezette: Tómó Szalma Beáta 

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

befejezésekor is határozatképes volt. 

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

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

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

Szalma Beáta, jegyzőkönyvvezető lesz a segítségére. 

Hajnal Jenő bevezetője során elmondta, hogy ezekeben a napokban három olyan jeles 

napról emlékezünk meg, amelyek önmeghatározásunk, alkotó művészetünk és kisebbségi 

léthelyzetünk létfontosságú mozzanatai. A magyar nyelv, a vajdasági magyar képzőművészet 

és a szórványsors olyan alakítói, formálói életünknek, amelyek nélkül semmi nem lenne 

olyan, amilyen. Köszönet illeti mindazokat, akik méltóképpen megemlékeztek, illetve éppen 

ma emlékeznek meg a Magyar Nemzeti Tanács által kiemelt jelentőségűvé nyilvánított jeles 

napokról. 

Két évvel ezelőtt, 2014. november 17-én tartotta alakuló ülését a Magyar Nemzeti Tanács. Az 

elmúlt két év munkáját december elején tárgyalja meg a Tanács. Köszönetét fejezte ki 

mindazoknak, akik odafigyeltek a fáradozásunkra, segítették munkánkat, fontosnak érezték, 

hogy nyelvében, kultúrjában, oktatásában és közösségeiben is megerősödjünk. 

Az elnöklő felkérte Petkovics Mártát, a Tanács Végrehajtó Bizottságának tagját, hogy 

szóljon pár szót a Magyar Ház üléstermében látható kiállításról. 

Petkovics Márta örömmel tájékoztatta a Tanácsot, hogy a Magyar Nemzeti Tanács 

osztálykirándulás programja lezárult. A program lezárásaként megnyitották a teremben 

megtekinthető kiállítást, amely fogalmazásokat és a kiránduláson készült képeket 

tartalmazza. Kihangsúlyozta, hogy az új oktatásfejlesztési stratégiának egy fontos pontját 

sikerült elindítani. A gyerekeinkben meg kell erősíteni a magyarságtudatot, továbbá meg kell, 

hogy ismerjék Vajdaság természeti, kulturális, történelmi és földrajzi adottságait. A 
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programban 3129 harmadikos és negyedikes kisdiák vett részt, 76 iskola és 225 kísérő 

pedagógus. 

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

tanácstag van jelen. 

Meghívott vendégként üdvözölte Snejder-Sára Ildikót, az Európa Kollégium 

Egyetemista Központ megbízott igazgatónőjét, ifj. Virág Gábort, a Forum Könyvkiadó 

Intézet igazgatóját és Sarnyai Károlyt, a Cnesa Oktatási és Művelődési Intézet igazgatóját. 

A 21. rendes ülés napirendjének megállapítása következett. Elsőként a Tanács 

Ügyrendjének 32. szakaszával összhangban az egyes, nem minősített előterjesztőktől érkező 

előterjesztések napirendre tűzéséről dönt a Tanács vita nélkül. Arrók a napirendi módosításról 

tett javaslatról dönt a Tanács, amely határidőn belül érkezett a Hivatalba és amelyet nyolc 

tanácstag, Bacskulin István, Beretka Katinka, Joó Horti Lívia, Német Ernő, Siflis Zoltán, Tari 

István, Várkonyi Zsolt és Zsoldos Ferenc terjesztett elő A Szerbiában élő magyarság 

elvándorlására vonatkozó kutatás lefolyatatásáról szóló határozat címmel. 

Az elnöklő szavazásra bocsájtotta az előterjesztés napirendre tűzését. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. november 15-én 

A Tanács NEM TÁMOGATJA Bacskulin István, Beretka Katinka, Joó Horti 

Lívia, Német Ernő, Siflis Zoltán, Tari István, Várkonyi Zsolt és Zsoldos Ferenc 

tanácstagok napirendre vonatkozó előterjesztése napirendre tűzését. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a Tanács 2 igen, 

21 ellene, 0 tartózkodó szavazattal a javaslat napirendre tűzését nem fogadta el.  

Hajnal Jenő elnök a Magyar Nemzeti Tanács huszonegyedik rendes ülésének napirendi 

javaslatát, illetve annak sorrendjét bocsájtotta szavazásra. 

Napirendi javaslat: 

1. A Magyar Nemzeti Tanács 20. ülése jegyzőkönyvének elfogadása

2. A vajdasági magyarok emigrációs terveiről és hazatérési hajlandóságáról szóló,

folyamatban levő kutatások részeredményeinek ismertetése

3. A Forum Könyvkiadó Intézet 2016. évi pénzügyi és kiadói terve

módosításának jóváhagyása

4. A magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény аlapszabálya

módosításának jóváhagyása

5. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Európa Kollégium

Egyetemista Központ szervezeti és munkahelyi besorolási szabályzata kapcsán

6. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki

Európa Kollégium Egyetemista Központ 2016. évi pénzügyi tervének

módosítása és kiegészítése kapcsán

7. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadka városbeli iskoláskor

előtti intézményhálózat véleményezése kapcsán
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8. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Újvidéki Egyetem Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Karának dékánválasztási eljárása kapcsán 

9. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a Szabadkai Óvó- és Edzőképző Szakfőiskola tanácsába javasolt 

tagok kinevezésének véleményezése kapcsán 

10. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Svetozar Marković 

Gimnázium igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

11. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az apatini Stevan Hristić Alapfokú 

Zeneiskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

12. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szerbittabéi Miloš Crnjanski 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

13. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az óbecsei Zdravko 

Gložanski Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

14. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a törökkanizsai Jovan Jovanović 

Zmaj Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

15. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Törökkanizsai 

Alapfokú Zeneiskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

16. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Törökkanizsai 

Gimnázium iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

17. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a törökkanizsai 

Dositej Obradović Középiskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

18. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az oromhegyesi 

Arany János Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

19. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a horgosi Kárász 

Karolina Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

20. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a magyarkanizsai Jovan Jovanović 

Zmaj Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

21. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Magyarkanizsai 

Alapfokú Zeneiskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

22. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki 

Iskolaközpont iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

23. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szenttamási Jovan Jovanović 

Zmaj Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

24. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagybecskereki 

Sonja Marinković Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

25. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a törökbecsei 

Miloje Čiplić Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán 
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26. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a beodrai Dr. Đorđe 

Joanović Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

27. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a begaszentgyörgyi Desanka Maksimović Iskoláskor Előtti 

Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréje kapcsán 

28. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a törökkanizsai Boldog Gyermek Iskoláskor Előtti 

Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréje kapcsán 

29. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a magyarkanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti 

Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréje kapcsán 

30. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zentai Hófehérke 

Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréje kapcsán 

31. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szenttamási Öröm Iskoláskor 

Előtti Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréje kapcsán 

32. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti 

Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában 

33. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a törökbecsei Pava Sudarski 

Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréje kapcsán 

34. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon 

igazgatóbizottsági tagcseréje kapcsán 

35. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Tudom és értem (Tudásfelmérő 

feladatlapok matematikából az általános iskola első 

osztálya számára) című feladatlapok jóváhagyása kapcsán 

36. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Tudom és értem (Tudásfelmérő 

feladatlapok matematikából az általános iskola második osztálya számára) című 

feladatlapok jóváhagyása kapcsán  

37. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Tudom és értem (Tudásfelmérő 

feladatlapok matematikából az általános iskola harmadik osztálya számára) című 

feladatlapok jóváhagyása kapcsán 

38. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Tudom és értem (Tudásfelmérő 

feladatlapok matematikából az általános iskola negyedik osztálya számára) című 

feladatlapok jóváhagyása kapcsán 

39. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a magyarkanizsai 

Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont átképzésre vonatkozó 

beiratkozási tervének véleményezése kapcsán 

40. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

az Adai Műszaki Iskola átképzésre és pótképzésre vonatkozó 

beiratkozási tervének véleményezése kapcsán 
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41. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zombori 

Dr. Ripp Rózsa Egészségügyi Középiskola átképzésre vonatkozó 

beiratkozási tervének véleményezése kapcsán 

42. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az oromhegyesi 

Arany János Általános Iskola oromi kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán 

43. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az oromhegyesi 

Arany János Általános Iskola tóthfalusi kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb 

létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán 

44. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a bácsföldvári Svetozar Marković Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán 

45. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a szerbittabéi Miloš Crnjanski Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán 

46. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a temerini Lukijan Mušicki Középiskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztályának megnyitása kapcsán 

47. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Újvidéki Egyetemista Központ 

előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán 

48. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Egyetemista Központ 

előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán 

49. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon előzetes 

kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán 

50. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Verseci Középiskolai Diákotthon 

előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán 

51. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Újvidéki Egyetemista Központ 

előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán 

52. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Egyetemista Központ 

előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán 

53. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Verseci Középiskolai Diákotthon 

előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán 

54. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon előzetes 

kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán 

55. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a magyar nemzeti 

kisebbség identitásának megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű szabadkai 

kulturális intézmények igazgatóbizottsági tagjainak javaslatáról 
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56. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a magyar nemzeti 

kisebbség identitásának megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű szabadkai 

kulturális intézmények felügyelőbizottsági tagjainak javaslatáról 

57. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgató- és ellenőrző bizottsági tagjainak 

javaslatáról és véleményezéséről 

58. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Topolya Község 

Múzeuma igazgatóbizottsági tagjai kinevezésének eljárásában 

59. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a topolyai Juhász Erzsébet 

Könyvtár igazgató- és felügyelőbizottsági tagjai kinevezésének eljárásában 

60. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a magyarkanizsai József Attila 

Könyvtár igazgató- és felügyelőbizottsági tagcseréjének eljárásában 

61. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény 

igazgató- és felügyelőbizottsági tagcseréjének eljárásában 

62. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Újvidék Város 

kulturális pályázata pénzeszközeinek elosztási javaslata kapcsán 

63. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Szenttamás Község 

köztájékoztatási pályázata pénzeszközeinek elosztási javaslata kapcsán 

64. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

Szenttamás Község megismételt köztájékoztatási pályázata 

pénzeszközeinek elosztási javaslata kapcsán 

65. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Bács Község köztájékoztatási 

pályázata pénzeszközeinek elosztási javaslata kapcsán 

66. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Antalfalva Község köztájékoztatási 

pályázata pénzeszközeinek elosztási javaslatáról 

67. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Palánka Község köztájékoztatási 

pályázata pénzeszközeinek elosztási javaslata kapcsán 

68. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Újvidék Város köztájékoztatási 

pályázata pénzeszközeinek elosztási javaslata kapcsán 

69. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Nagykikinda Város Nemzetek 

Közötti Viszonyügyi Tanácsába kinevezendő tagok javaslata kapcsán 

70. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Petrőc Község Nemzetek Közötti 

Viszonyügyi Tanácsába kinevezendő tag javaslata kapcsán 

71. Egyéb 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács elfogadta a huszonegyedik rendes ülés napirendjét.  

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

ülés napirendje 22 igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került.  

 

A Tanács ezután rátért a napirendi pontok megtárgyalására. 

ELSŐ NAPIRENDI PONT: A Magyar Nemzeti Tanács 20. ülése jegyzőkönyvének 

elfogadása 

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

nem volt hozzászólás. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács ELFOGADTA a Magyar Nemzeti Tanács 20. ülése jegyzőkönyvét. 

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

jegyzőkönyve 23 igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 

 

MÁSODIK NAPIRENDI PONT: A vajdasági magyarok emigrációs terveiről és hazatérési 

hajlandóságáról szóló, folyamatban levő kutatások részeredményeinek ismertetése 

Az elnöklő előterjesztette a napirendi pontot. 

Hajnal Jenő bevezetője során elmondta, hogy a most elhangzott ismertetés valójában a 

Magyar Nemzeti Tanács két éves munkájáról szóló beszámoló része. Kihangsúlyozta, hogy a 

Miniszerelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságnak megbízásából 2015/2016-ban már 

elkészült egy-egy kutatás a 2015 a külhoni szakképzés éve és 2016 a magyar fiatal 

vállalkozók éve program keretében, amelyek segítségével kárpát-medencei összehasonlító 

módszerrel láthattunk rá a vajdasági szakképzés és a fiatal vállalkozók helyzetére. A 

kutatásokat a Nemzetpolitikai Kutatóintézet és a Hétfa Kutatóintézet végezte a vajdasági 

kutatók és a Magyar Nemzeti Tanács közreműködésével. Mindkét felmérés célja a 

szülőföldön maradás és boldogulás segítéséhez szükséges információk összegyűjtése volt. 

Elmondhatjuk, hogy a fiatalok szülőfödön maradására reflektáló kutatások a Magyar Nemzeti 

Tanács közreműködésével már 2015 elején megkezdődtek, célunk nem az elvándorlás 

kutatása, hanem a fiatalok szülőföldön való boldogulásának és hazahívásának az ösztönzése 

volt. Ennek gyakorlati alkalmazásához készült egy módszertani útmutató is néhány évvel 

ezelőtt a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetben, egy IPA pályázat keretében, amely 

ugyancsak e kutatásoknak a része. 

A 2015 a külhoni magyar szakképzés éve programhoz kapcsolódó kutatás 12 

mikrorégiót vizsgált a Kárpát-medencében, még a Vajdaságban két körzetet, az észak-

bácskait és az észak-bánságit a következő témaköröket ölelve fel: a térség munkaerőpiaci 

jellegzetességeit, a közép- és felsőfokú szakképzés főbb sajátságait, Szerbia szakképzési 

rendszerének rövid bemutatását, szakképzés a vizsgált mikrorégióban, a magyar nyelvű 

szakképzés helyzetét, kihívásait és lehetőségeit, a szakképzős diákok körében végzett 
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véleményvizsgálat eredményeit, a magyar szakképző iskolák fejesztési terveinek bemutatását, 

a fejlesztési igényeket, javaslatokat. 

2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve program keretében a Vajdaságban két 

várost, Szabadkát és Zentát vizsgáltak meg a kutatók. A kutatás eredményei 2016. 

decemberében kerülnek bemutatásra, a MÁÉRT soron következő december 1-jei ülésén.  

A kárpát-medencei szintű kutatás a következőket foglalta magában: a fiatal vállalkozók 

támogatásával kapcsolatos kutatási eredményeket, a vállalkozás indítás gazdasági, jogi és 

adminisztratív körülményeit a Kárpát-medencében, a vállalkozó szerkezet sajátságait a 

Kárpát-medencében, a fiatal vállalkozók térbeli megoszlását az üzletviteli stratégiákat és 

attitűdöket, a magyar vállalkozás sikerességének ismérveit, a fejlesztési igényeket és 

elvárásokat, a vállalkozással kapcsolatos véleményeket a középiskolások és az egyetemisták 

körében. 

Egy másik nagyon fontos kutatás, amely a vajdasági magyarok emigrációs terveit és 

hazatérési hajlandóságait vizsgálja, Ágyas Réka szabadkai okleveles szociológus vezetésével 

folyik a Vajdaságban, a Délvidékért Kiss Alapítványnak és a Magyar Tudományos Akadémia 

Domus Kuratóriumának támogatásával, valamint Papp Z. Attila, az MTA TK 

Kisebbségkutató Intézete igazgatójának segítségével. A kutatás szorosan kapcsolódik a 

Magyar Nemzeti Tanács által még tavaly megfogalmazott igényekhez, melyek szerint 

valósuljon meg egy olyan kutatás, amely a Szerbiában élő magyarság elvándorlásának okaira, 

hátterére, motivációjára, továbbá az itt élők elvándorlási attitűdjeire keresi a választ. A 

kutatás célja feltérképezni a 15 és 40 év közötti vajdasági magyarok társadalmi hátterét, 

társadalmi kulturális és gazdasági tőkefajtákkal való ellátottságát. Választ kapni arra, hogy mi 

motiválja a vajdasági magyarokat, hogy a szülőföldön maradás, vagy a külföldön 

továbbtanulás és munkavállalás mellett döntsenek, továbbá, hogy milyen változások 

fordíthatnák vissza az elvándorlási folyamatokat. Ez a kutatás két csoportot vizsgál: a 

Szerbiában élő magyarokat, ha vannak akkor milyenek az emigrációs terveik, továbbá e 

tervek milyen tényezők hatására változtathatók meg, illetve a külföldön ideiglenesen 

tartózkodó vajdasági magyarokat, beteljesült-e az ugynevezett amerikai álom a számukra és 

tervezik-e a hazatérést, továbbá ha nem, akkor milyen tényezők hatására változtatható meg az 

elhatározásuk. A kutatás korábban folytatott hasonló kutatásokra épül, az egyik ilyen kutatás 

a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének Nagy-Britanniában élő 

magyarokkal kapcsolatos online kérdőívezése, a másik a kutatás vezetője Ágyas Réka egy 

korábbi vizsgálódásának a továbbvitelét jelenti, amely a Magyar Nemzeti Tanács 

megbízásából készült és amely a felsőoktatási ösztöndíjprogram értékelésére vonatkozott, 

egyebek között az egyetemisták emigrációs terveire is. A tervek szerint jövőre a vajdasági 

magyar középiskolások továbbtanulási és munkavállalási motivációja is és jövőbeli tervei is 

vizsgálat tárgyát képeznék majd. Mivel ezek a kutatások összességükben elsősorban kárpát-

medencei viszonylatban érdekesek, ugyanakkor az összegyűjtött regionális adatok jó alapot 

jelentenek a további kutatások folytatásához. Terveink szerint 2017 elején a legfrissebb 

eredmények bemutatása végett konferenciát szervezünk a vajdasági kutatók bevonásával, 

valamint a Nemzetpolitikai Kutatóintézet, a Hétfa Kutatóintézet és a Nézőpont Intézet 

közreműködésével. E utóbbi intézmény meghívása azért is fontos számunkra, mivel a kárpát-

medencei ifjúságkutatást koordinálja. A konferencia célja, a már rendelkezésre álló adatok 

összegzése egy konferencia kötetben, továbbá egy beszámoló összeállítása a kutatási 

eredményekről, javaslatokkal. Ezt a dokumentumot a Magyar Nemzeti Tanács legkésőbb 

2017. májusáig megvitatja, továbbá hatáskörével összhangban a rendelkezésére álló 

intézményrendszer segítségével javaslatokat fogalmaz meg. 

Az elnöklő megnyitotta a vitát. A vitában elsőként Joó Horti Lívia kért szót. 

Joó Horti Lívia felszólalásában kiemelte, hogy Hajnal Jenő által ismertetett kutatásokról 

eddig nem tudtak, nem ismertették, viszont véleménye szerint nyilvánossá tehették volna, 
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hogy a Magyar Nemzeti Tanács indít egy ilyen típusú kutatást. Nagyon kevés adatunk van az 

elvándorlással kapcsolatban, szubjektív benyomásokkal és élményekkel vagyunk tele, 

amelyek meglehetősen lesúlytóak. Nem az figyelhető meg, hogy csökkenne ennek a 

tendenciája, hanem mintha felgyorsult volna ez a folyamat. Erre is érdemes lenne kitérni a 

kutatásban, hogy önmagában az a tömeg, ami elvvándorol, hogyan szippantja maga után 

azokat, akik még itthon vannak és esetleg még bizonytalanok. A 2011-es utolsó 

népszámlálási adatok mentén az derült ki, hogy körülbelül abban az időszakban, ami az 

utolsó tíz év felmérését mérte, napi 12 ember hagyta el a szülőföldjét a magyar polgártársaink 

közül. Ez az adat nagyjából megegyezik azzal, amit a 90-es évekbeli elvándorlásáról tudunk a 

magyar közösségnek. Kihangsúlyozta, hogy nagyon fontos lenne egy objektív, a szociológiai 

tudomány mérési módszereivel felhasznált kutatás elindítása. A szubjektív élmények mellett 

azt láthatjuk, hogy oktatásunkat folyamatosan veszélyezteti a tagozatok összevonása. A 

tanácstag a továbbiakban adatokat ismertetett. 2011-ben és 2012-ben a magyar nyolcadik 

osztályt befejezőknek a 86 százaléka itt tanult tovább a Vajdaságban, magyar nyelvű 

középiskolában. Ez az adat 2013-ban 83,45 százalék volt, a 2014-es és 2015-ös adatok 

számára nem állnak rendelkezésére, de azt biztosan tudják, mivel a sajtó számos hírben 

leközölte, hogy 2016-ban a kisérettségizett nyolcadikosok száma 1686 volt, melyből 1487-en 

iratkoztak be magyar nyelvű középiskolába itt a Vajdaságban. Tehát most a fiataljaink 88 

százaléka tanul itt a Vajdaságban. Véleménye szerint az elsősök számának az alakulása is jól 

példázza azt a fogyást, ami a környezetünkben tapasztalható. 2013-ban még 1851 elsős 

kezdte meg magyar nyelven a tanulmányait, 2014-ben 1613, 2015-ben 1776, az idén pedig 

alig léptük át az 1500-at. Hozzátette, hogy elsődlegesen a Tanács érdeke és szükséglete az, 

hogy tisztán lássunk mi történik itt a Vajdaságban, melyek a mozgatórugók, melyek azok a 

tényezők, ami miatt ez a folyamat gyorsul. Hozzáfűzte, hogy a Magyar Nemzeti Tanács, mint 

az autonóm szerve közösségünknek elsősorban kell, hogy foglalkoztassa ez a folyamat, 

hiszen nekünk kell látnunk azt a jelenséget és háttérokot és mértéket, ami megszabja a 

jövőnket itt a Vajdaságban. A kutatás kapcsán elmondta, hogy aggasztónak tartja, hogy nincs 

feltüntetve az, hogy a kutatás kiket érint és milyen réteget vizsgál. Véleménye szerint a 

szakképzésünk állapota, minősége kifutási lehetőségei és felkészítése a jövőre semmiféle 

összefüggésben nincs, legalábbis marginális összefüggése van, hogy a fiataljaink és 

középkorosztályunk elvándorol. Ágyas Réka kutatása szólhat leginkább erről a folyamatról, 

melyről beszélünk, viszont ebben az esetben is jó lenne látni, hogy mennyire nagy mintán 

folyik a kutatás, mennyi kérdezőbiztossal, melyik felületén a Vajdaságnak, ugyanis 

megkellene nézni, hogy mi történik a szórványban. Látható, hogy a tömb intenzíven 

szórványosodik és hogyan hat mindez azokra a helységekre, ahol eddig is szórványban 

voltak. Egyelőre csak adatok vannak, hogy csökken a gyereklétszám az osztályokban. 

Továbbá kérdése, hogy milyen korosztályt érint a kutatás, valamint ki az a kör, akit vizsgál. 

Ami a legfontosabb, hogy hogyan lehet ezt a folyamatot akadályozni, mérsékelni, annak a 

stratégiáját elsősorban a Magyar Nemzeti Tanácsnak kell kidolgoznia, nem az országos 

szintekre várni, hiszen azt nem érdekli, hogy a magyar közösséggel mi fog történni. 

Hajnal Jenő reflektálva Joó Horti Lívia felszólalása kapcsán elmondta, hogy a tavalyi év 

során számos jelentés és beszámoló készült a kutatás kapcsán, személyesen is beszámolt erről 

a médián keresztül, illetve a Magyar Nemzeti Tanács tavalyi évi jelentésében is szerepelt. 

A középiskolások szándékainak a felmérése igenis meghatározó kérdései az elvándorlásnak, 

illetve az idei év a vállalkozók éve és a vállalkozói kedv ösztönzését sem tartja manipulatív 

tevékenységnek. Hozzátette, hogy e napirendi pont nem a beérkezett javaslat miatt került 

napirendre, hanem azért mert ezt a két éves munka részeként szerették volna bemutatni. Az, 

hogy egy kutatás mennyire valós és releváns, az mindig a végeredményből derül ki. A 

kutatásnak azt kell bebizonyítania és a mi szempontunkból arra irányul, hogy mit kell tenni, 

tehát akik itthon akarnak maradni, azoknak az esélyt megadjuk, akik gondolkodnak, azokat 



• 10 • 

segítsük. Véleménye szerint egy kisebbségi léthelyzetben nem tehetjük fel azt a kérdést, hogy 

,,maradunk-e még itt elegen”. 

Mihók Kucora Eszter üdvözölte Ágyas Réka vezette kutatást, hiszen a problémák pontos 

meghatározása, elemzése és egyfajta elvbe foglalása az első lépés annak irányába, hogy 

átláthassák a folyamatokat. Összetett kérdéskörrel állnak szemben, amelyet behatárolni, 

elemezni és átlátni egy hosszadalmas folyamat. A kutatások folyamán kirajzolódó kép a 

valóságot és a mindennapjainkat tükrözik, benne azokat a kérdőjeleket, amelyekről már 

szóltak. Többek között a Magyar Nemzeti Tanács feladata kell, hogy legyen az elvándorlás 

mértékének csillapítása is, azonban a problémák minden szegmensére nem tud hatni. 

Rendelkezünk egy támogatási rendszerrel, amellyel minden magyar óvodást, iskolást és 

egyetemistát tudunk segíteni. Véleménye szerint a Magyar Nemzeti Tanácsnak az 

otthonteremtés a legfőbb teendője, amelynek látható eredményei is vannak. Ki kell használni 

a lehetőségeket. 

Paskó Csaba véleménye szerint maga az elvándorlás kérdése csúcsosodik, viszont ez 

nem most kezdődött. Migrációs folyamatról már régóta tapasztalatokat gyűjthetnek 

Európában. Falvakból nagyobb városok felé, fejletlenebb országokból, fejlettebb országok 

felé. Már a 90-es években a háború elől való menekülés volt tapasztalható és azóta is kisebb-

nagyobb hullámokban figyelhető meg az elvándorlás. A Magyar Nemzeti Tanács már 

korábban is feltehette volna napirendre, sőt a képviselő testületek részéről volt is erre 

felvetés. Egy jelenségről van szó, mellyel szembe kell nézni, azt a kutatást, amely viszont 

megindult, azt teljes mértékben támogatja. A pozitív gondolkodás mentén kell megtalálni a 

választ, hogy azok, akik itthon vannak miért vannak itthon, akik itthon indultak el egy 

vállalkozásban miért itthon tették azt, akik itthon kezdték meg a tanulmányaikat, azok miért 

itthon és miért nem külföldön. Akik itthon vannak, azokat kell támogatni és segíteni az 

itthonmaradás gondolatában megrősíteni őket, ami nem könnyű feladat, hiszen magyarként, 

magyar identitással Szerbiában, ilyen gazdasági körülmények között. Erős, egészséges 

nemzeti öntudat és legalább lokálpatriotizmus szükséges, amely arra készteti az embert, hogy 

itthon maradjon. 

Dudás Károly véleménye szerint a tudományos kutatásokra szükség van a jelen 

állapotokban. A közösség különböző őrhelyein álló vezetők komolyan veszik ezt a 

közösséget, akkor ezek a kutatásoknak az eredményeire figyelnek és felhasználják a 

munkálkodásukban. E vezetők nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy azok az emberek, akik 

ittmaradnak, azok boldoguljanak a saját szülőföldjükön. Az erőfeszítés arra is kiterjed, hogy 

azoknak, akik elmentek, különböző támogatások által talán egy része vissza is jöjjön. A 

Magyar Nemzeti Tanács elsődleges feladata, hogy azokról beszéljen és azokat támogassa, 

akik itthon maradtak, tehát elsősorban velük kell törődni. Olyan támogatások vannak a 

közösség vezetőnek erőfeszítéseiből, az anyaország támogatásával, amelyek esélyt adnak, 

hogy ez a közösség közösségként tudjon működni. Befejezésül elmondta, hogy tegnap a 

Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával a magyar 

szórvány napját ülte meg Bácskertesen. Az a tapasztalatuk, hogy pont a legsanyarúbb 

helyzetben levő nemzettársaink a szórványból bizony pozitív jeleket küldenek, szükség van a 

támogatásokra, itthon maradnak. 

Krizsán Vilmos a családok szempontjából közelítette meg a kérdést, mivel az elmúlt két 

hónapban körülbelül 150 családnál személyesen is látogatást tett. Elsősorban a fiatal, több 

gyermekes családok meglátogatása, másodsorban pedig a nyugdíjasok, betegek 

meglátogatása. A családlátogatások alkalmával sok tapasztalatot szereztek, amelyek egyrészt 

erre a kérdésben is sokmindenre rávilágít, hiszen a beszélgetések alkalmával szinte 

megkerülhetetlen, hogy az elvándorlás ne kerüljön szóba. A fiatalabb családoknál legtöbször 

azt tapasztalják, hogy dolgoznának, keresik a munkalehetőségeket, sajnos faluhelyeken nagy 

gondok vannak, hiszen szinte egyáltalán nincs munkalehetőség a számukra. Ezeknél a 
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családoknál tapasztalták azt is, hogy bizonyos mértékben hiányosságnak tartják azt is, hogy 

minden esetben arról gondolkodnak, hogy hol tudnának esetleg munkát kapni és nagyon 

ritka, amikor olyan irányba gondolkodnak, hogy ők maguk is vállalkozzanak, vagy pedig 

valamilyen gazdálkodásba kezdjenek, amelyet elsősorban az oktatás hiányosságának 

gondolják, hiszen fiataljaink nagy része nehezen tud bekapcsolódni a munka világába, 

ugyanis alapvető dolgokkal nincsenek tisztában. Ennek a tapasztalatnak köszönhetően 

tartottak egy munkajellegű megbeszélést is, ahol egy olyan közös pályázatot szeretnének 

elindítani, ahol 40 fiatal részére mindezekben a dolgokban szeretnének segíteni. A 

nyugdíjasok és a nehéz szociális körülmények között élő családoknál azt tapasztalják, hogy 

még azokat a juttatásokat, kedvezményeket sem használják ki, amelyek járnak nekik. Az 

elvándrolással kapcsolatban általános véleményük, hogy azokban a családokban, azokon a 

helyeken, ahol a közösség még él és az értékek még jelen vannak, ott sokkal erősebb a 

kötődés. Ezért a nagycsaládos egyesületek azon dolgoznak, hogy ezeket a kötődéseket és a 

gyökereket erősítsék, hiszen ez az itthonmaradás egyik legfontosabb pontja. A beszélgetések 

során az is nyilvánvalóvá vált, hogy úgy vélik sokkal több lehetőség van külföldön, sokkal 

könnyebben kijutnak, mint korábban. Sok önkormányzatban megfordult, sok helyen 

különböző segítséget nyújtanak a családot vállalók számára. Sokszor azonban azt sérelmezik, 

hogy ez a segítség és jóakarás nem látszik felülről, itt elsősorban a köztársasági és tartományi 

szervekre gondolnak. Hozzátette, hogy javaslatot tesznek a Minisztérium felé, hogy 

próbáljanak meg egy olyan testületet létrehozni, amely elsősorban szakmai szempontból 

készít elő javaslatokat. Elsősorban olyan intézkedéseket várnának, amelyek nem látszat 

politika, hanem valódi intézkedések, amely a közhangulatot is javítaná. A családlátogatások 

alkalmával szerzett tapasztalatokat írásba foglalva eljuttatják a Magyar Nemzeti Tanács felé, 

illetve ezek a kutatások, amelyek folyamatban vannak, azokat kitudják egészíteni azokkal a 

dolgokkal, amelyeket konkrétan a családok részéről tapasztalhatóak. 

A második körben Joó Horti Lívia kért szót. 

Joó Horti Lívia véleménye szerint óvatosan kell kezelni azt a címkézést, amit 

hajlamosak vagyunk objektív ismeretek nélkül rápakolni azokra az emberekre, akik az 

elvándorlást választják. A tanácstag elmondta, hogy szakemberként elég sokan fordulnak 

hozzá segítség kérésként és nem találkozott olyan esettel, ahol nem okozott volna belső 

nehézséget az elvándorlás. Senki nem divatból hagyja el a szülőföldjét, iszonyú vállalkozás 

és befektetés egy ismerős közegből elmenni külföldre, idegen közegbe beilleszkedni. 

Továbbá azt sem lenne ildomos használni, hogy aki lokálpatriota és egészséges nemzeti 

öntudattal rendelkezik, az marad a szülőföldjén, és aki nem rendelkezik azzal, az elmegy. 

Véleménye szerint ez durva és sértő. Hozzátette, nem kérdés, hogy rengeteg támogatás van itt 

a Vajdaságban, akár a Magyar Nemzeti Tanács által, akár más szervek részéről. Ezért is ilyen 

drámai ez a történet és ezért is lényeges, hogy lássák az elvándorlás objektív hátterét. 

Szilágyi Miklós elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Tanács a hatáskörében kell, hogy 

maradjon, amikor ezekről a kérdésekről dönt. Gazdaságilag biztosan nem fogja segíteni a 

Magyar Nemzeti Tanács az itthonmaradást, viszont az okatatás és a kultúra terén tehet, mely 

területeken az Európa Kollégiummal, az ösztöndíjakkal nagyon jól áll és a kultúrában is nagy 

összeg van költve és véleménye szerint a következő időszakban jobban oda kell majd figyelni 

azokra az elemekre, amikor fiatalok próbálnak egy új rendezvényt megszervezni, vagy éltetni 

rendezvényeket. Ezeknek kell teret adni, akik itthon szeretnének maradni és tenni valamit a 

közösségért is. Ami a különböző tanulmányokat illeti meggyőződése, hogy elsősorban 

gazdasági oka van az elvándorlásnak. A Prosperitati Alapítvány és a magyar államnak a 

segítségével példátlan értékű támogatásra van most lehetőség a Vajdaságban, ami véleménye 

szerint sokat tesz azért, hogy sokan az mellett döntsenek, hogy itthon maradnak. 

A vitában nem volt több felszólaló, így az elnöklő berekesztette a vitát és szavazásra 

bocsájtotta a napirendi pontot. 
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A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/234/2016, meghozva november 15-én 

  

A Tanács, megismerkedve a vajdasági magyarok emigrációs terveiről és hazatérési 

hajlandóságáról szóló, folyamatban levő kutatások részeredményeivel, amelyeket 

egyrészt Magyarország Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai Államtitkárságának 

megbízásából a 2015 a külhoni magyar szakképzés éve és a 2016 a külhoni magyar fiatal 

vállalkozók éve programok keretében a Nemzetpolitikai Kutatóintézet és a Hétfa 

Kutatóintézet végez vajdasági kutatók és a Magyar Nemzeti Tanács segítő 

közreműködésével; és amelyek másrészt a Délvidékért Kiss Alapítványnak és a Magyar 

Tudományos Akadémia Domus Kuratóriumának támogatásával, valamint Papp Z. 

Attilának, az MTA TK Kisebbségkutató Intézete igazgatójának segítségével Ágyas Réka  

szabadkai okleveles szociológus vezetésével folynak a Vajdaságban, támogatja a 

kutatások folytatását. 

A Tanács vállalja, hogy továbbra is kiemelten támogatja az első bekezdésben 

meghatározott kutatások folytatását Hivatalán, egyéb szervein és intézményrendszerén 

keresztül, a kutatók igényeivel összhangban. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HARMADIK NAPIRENDI PONT: A Forum Könyvkiadó Intézet 2016. évi pénzügyi és 

kiadói terve módosításának jóváhagyása 

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

hogy tegye meg előterjesztését. 

Jerasz Anikó előterjesztése során elmondta, hogy 2016. november 7-én kérelem érkezett 

a Forum Könyvkiadó Intézet 2016. évi pénzügyi tervének, valamint 2016. évi kiadói tervének 

és munkaprogramjának módosítása kapcsán. Tekintettel, hogy a Tanács társalapított 

intézményéről van szó a kérelmet döntéshozatal céljából a Tanács elé terjeszti.  

Az elnöklő felkérte ifj. Virág Gábort, a Forum Könyvkiadó Intézet igazgatóját szóljon a 

napirendi ponthoz. 

Virág Gábor elmondta, hogy a Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottsága elfogadta 

a 2016. évi pénzügyi és kiadói terve módosítását. A módosításra azért volt szükség, mert 

megnövekedtek egyrészt a saját bevételből, az értékesítésből származó eszközök, illetve az 

anyaországi támogatások. Elsősorban a nyomdaköltséget növelték. A kiadói tervben is 

látszódik, hogy az eredeti 30 címszó helyett 38-ra növekedett a kiadványok száma. A 38 

kiadványból 30 már meg is jelent. 

Hajnal Jenő megjegyezte, örömmel konstatálták, hogy megnövekedtek az Intézet 

bevételei. 

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

berekesztette a vitát és szavazásra bocsájtotta a napirendi pontot. 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/235/2016, meghozva november 15-én 

  

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Forum Könyvkiadó Intézet 2016. évi pénzügyi és 

kiadói terve módosítását. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 20 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési 

Intézmény аlapszabálya módosításának jóváhagyása 

 

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

hogy tegye meg előterjesztését. 

Jerasz Anikó előterjesztése során elmondta, hogy Tanács Hivatalába kérelem érkezett a 

magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézménytől, amely az Intézmény 

alapszabályának módosítására vonatkozik. Tekintettel, hogy a Tanács társalapított 

intézményéről van szó a Végrehajtó Bizottság nem hozott sürgősségi eljárásban döntést. A 

kérelmet döntéshozatal céljából a Tanács elé terjesztette. 

Az elnöklő felkérte Sarnyai Károlyt, a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési 

Intézmény igazgatóját, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

Sarnyai Károly kifejtette, hogy a törvényhozó ez év február 2-án módosította a 

kultúráról szóló törvényt. Annak rendelkezéseivel összhangban a társalapító kanizsai 

képviselő testület meghozta az alapításról szóló határozatnak a módosítását, amelyben 

felszólítja az Intézményt, hogy az alapszabályzatát hangolja össze ezzel a törvénnyel. A 

Tanács elé terjesztett anyag az igazgatóbizottsági határozatot tartalmazza, amely az 

Intézmény alapszabályzatának módosításáról és kiegészítéséről szól, valamint az 

Igazgatóbizottság egységes szövegkörnyezetbe szerkesztett változatát is az alapszabályzatnak 

elküldte a Tanács elé. 

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

berekesztette a vitát és szavazásra bocsájtotta a napirendi pontot. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/236/2016, meghozva november 15-én 

  

A Tanács JÓVÁHAGYJA a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési 

Intézmény аlapszabálya módosítását. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 20 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban az 5-6. 

napirendi pontok alatt előterjesztett napirendi pontok együttes megtárgyalását javasolta. 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. november 15-én 

 

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

következő napirendi pontok (5. napirendi ponttól a 6. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 20 

igen 0 ellene és 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

Hajnal Jenő felkérte Jerasz Anikót, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának 

elnök asszonyát, hogy összevonva terjessze elő a napirendi pontokat.  

Jerasz Anikó összevonva előterjesztette a napirendi pontokat. 

A Végrehajtó Bizottság elnök asszonya ismertette, hogy a Tanács Végrehajtó Bizottsága 

az Európa Kollégium Egyetemista Központ szervezeti és munkahelyi besorolási szabályzatát, 

valamint a 2016. évi pénzügyi tervének módosítását és kiegészítését is támogatásban 

részesítette. 

Az elnöklő felkérte Snejder-Sára Ildikót, az Európa Kollégium Egyetemista Központ 

megbízott igazgatónőjét, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

Snejder-Sára Ildikó kifejtette, hogy az Európa Kollégium új munkahelyi besorolási 

szabályzata alapján elsősorban a Kollégium szervezeti felépítése változik az első besorolási 

szabályzathoz képest. Az első besorolási szabályzatban a munkahelyek csak felsorolásra 

kerültek, most viszont a Kollégium valós működésének szükségletei alapján kisebb szervezeti 

egységekre bomlik, vagyis szolgálatokra. Ezek pedig a következőek: közös- és jogi teendők 

szolgálatára, anyagi- és pénzügyi teendők szolgálatára, elszállásolási szolgálat, nevelőtanári 

szolgálat, karbantartási- és befektetési szakszolgálat. A közös- és jogi teendők szolgálatán 

belül kisebb szervezeti egység a recepciós osztály, a karbantartási- és befektetési 

szakszolgálaton belül pedig a tűzvédelmért és higéniáért felelős osztály. Ezenkívül az új 

besorolásban pontosítottak a munkahelyek megnevezésén és a munkaköri feladatok 

megfogalmazásában. A Kollégium zavartalan működése érdekében a besorolt munkahelyek 

számát is növelték, 29-ről 34-re, részben a már kialakult szükség végett, részben pedig teret 

szerettek volna adni maguknak, amennyiben a betöltésre szükség mutatkozna. A jogi teendők 

ellátására még egy munkahelyet láttak elő, mert az előző évben egy jogász kevésnek 

bizonyult a jogi teendőkhöz képest. A Kollégiumnak egyre több rendezvénye van, melyek 

zökkenőmentes szervezése érdekében láttak elő munkahelyet. 

A Kollégium pénzügyi tervének módosítását legfőképpen azért indítványozták, hogy a 

2016-os zárszámadás kimutatásánál a tervezett, valamint a megvalósított értékek minél 

nagyobb egyensúlyban legyenek. A tervezett összeget csupán ötezer dinárral növelték, a 

lényegi változás inkább a tételek közötti újraelosztásról szól, ami azt jelenti, hogy ott, ahol 

túlméretezés bizonyultak, ott csökkentettek, illetve ahol hiány van, ott növeltek, illetve 

pótolták az értékeket a valós helyzethez képest. Csökkentettek a keresetek és bérek 

költségeinél, illetve az egyéb személyi költségek tételét is. Mivel jelentős megtakarítást értek 

el annak köszönve, hogy nincs minden szisztematizált hely betöltve és a bérek sem 

növekedtek, a beszerzéseket és a befektetéseket is több helyen is sikerült jutányosabb áron 

megvalósítani, mint ahogyan azt tervezték, elsősorban a közbeszerzési eljárásoknak 

köszönhetően csökkentették a reprezentációs költségeket is. A növeléseket és kiegészítéseket 

elsősorban az új szakkollégiumi programmal összhangban kellett a költségeket előlátni, 

amelyeket a 2016-os évben már megvalósításra kerülnek. Új tételként jelentkezik az Európa 

Alapítványnak szánt összeg támogatás formájában, mint az Európa Kollégium épületének 

tulajdonosának az épület felépítésével kapcsolatos kiadások fedezésére, melyek az 
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Alapítványt illeti, illetve új tételként jelentkezik a módosított pénzügyi tervben a más, egyéb 

bevételek, amelyek a szelektív hulladékgyűjtésből származnak. 

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

berekesztette a vitát és szavazásra bocsájtotta a két napirendi pontot. 

 

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az 

újvidéki Európa Kollégium Egyetemista Központ szervezeti és munkahelyi besorolási 

szabályzata kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 
 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/237/2016, meghozva 2016. november 15-én 

  

A Tanács JÓVÁHAGYJA Végrehajtó Bizottság döntését az újvidéki Európa 

Kollégium Egyetemista Központ szervezeti és munkahelyi besorolási szabályzata 

kapcsán. 

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

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

 

HATODIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az 

újvidéki Európa Kollégium Egyetemista Központ 2016. évi pénzügyi tervének módosítása és 

kiegészítése kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/238/2016, meghozva 2016. november 15-én 

  

A Tanács JÓVÁHAGYJA Végrehajtó Bizottság döntését az újvidéki Európa 

Kollégium Egyetemista Központ 2016. évi pénzügyi tervének módosítása és kiegészítése 

kapcsán. 

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

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

 

HETEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

Szabadka városbeli iskoláskor előtti intézményhálózat véleményezése kapcsán 

Hajnal Jenő a napirendi pont ismertetésére Jerasz Anikót, a Végrehajtó Bizottság elnök 

asszonyát kérte fel. 

Jerasz Anikó ismertette, hogy a Szabadka Város Társadalmi Tevékenységek 

Titkárságának kérelme alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta a javasolt iskoláskor előtti 

intézményhálózatot. Hozzátette, hogy ezt megelőzően Szabadka városbeli 

intézményhálózatát a Végrehajtó Bizottság 37. ülésén már véleményezte, majd a Tanács 14. 

ülésén erősítette meg a döntést. Összehasonlítva a két határozatot a legnagyobb változást azt 

képezi, hogy a Széchenyi István Általános Iskolában két óvodai csoport működött, amelyek 
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most kerültek áthelyezésre, méghozzá a Csikós Béla utca 2-es szám alatt működő Márk 

György épületbe. 

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

berekesztette a vitát és szavazásra bocsájtotta a napirendi pontot. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/239/2016, meghozva 2016. november 15-én 

  

A Tanács JÓVÁHAGYJA Végrehajtó Bizottság döntését Szabadka városbeli 

iskoláskor előtti intézményhálózat véleményezése kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az 

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának dékánválasztási eljárása kapcsán 

Hajnal Jenő a napirendi pont ismertetésére Jerasz Anikót, a Végrehajtó Bizottság elnök 

asszonyát kérte fel. 

Jerasz Anikó ismertette, hogy Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző 

Karának kérelme alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta dr. Josip Lepeš, docens, jelölt 

kinevezését az intézmény megbízott dékánjává. A kérelmet az Oktatási Bizottság is 

megtárgyalta és 13 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a jelölt kinevezését. 

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

berekesztette a vitát és szavazásra bocsájtotta a napirendi pontot. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/240/2016, meghozva 2016. november 15-én 

  

A Tanács JÓVÁHAGYJA Végrehajtó Bizottság döntését az Újvidéki Egyetem 

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának dékánválasztási eljárása kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 



• 17 • 

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

Szabadkai Óvó- és Edzőképző Szakfőiskola tanácsába javasolt tagok kinevezésének 

véleményezése kapcsán 

Hajnal Jenő a napirendi pont ismertetésére Jerasz Anikót, a Végrehajtó Bizottság elnök 

asszonyát kérte fel. 

Jerasz Anikó ismertette, hogy Óvó- és Edzőképző Szakfőiskolának beérkezett kérelme 

alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta az alábbi személyek tanácstaggá való kinevezését a 

Szabadkai Óvó- és Edzőképző Szakfőiskolában: Jasna Jovićević, előadó, Dr. Jasmina 

Knežević, szaktantárgyak professzora, Dr. Nadežda Rodić, szaktantárgyak professzora; Dr. 

Branislav Filipović, előadó; Dr. Karolina Berényi, előadó; Dr. Milena Gavrilović, aszisztens; 

Dr. Željko Stojanović, aszisztens, Dr. Hermina Čamprag Szabó, előadó; Dr. Sandra Vujkov, 

szaktantárgyak professzora, Nebojša Ćošić, aszisztens, Zoran Milić, aszisztens, Snežana 

Ružić, aszisztens, Milana Vukin, referens, Jelena Đukić, főkönyvtáros, Ljiljana Kotur, 

takarítőnő; Doma Čović, referens. 

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

berekesztette a vitát és szavazásra bocsájtotta a napirendi pontot. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/241/2016, meghozva 2016. november 15-én 

  

A Tanács JÓVÁHAGYJA Végrehajtó Bizottság döntését a Szabadkai Óvó- és 

Edzőképző Szakfőiskola tanácsába javasolt tagok kinevezésének véleményezése 

kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban a 10-11. 

napirendi pontok alatt előterjesztett napirendi pontok együttes megtárgyalását javasolta. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. november 15-én 

 

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

következő napirendi pontok (10. napirendi ponttól a 11. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

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

igen 0 ellene és 0 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 

 

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

összevonva ismertesse a napirendi pontokat. 

Jerasz Anikó összevonva előterjesztette a napirendi pontokat. 

A 10. napirendi pont alatt a szabadkai Svetozar Marković Gimnázium kérelme szerepel, 

amely alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta Veselin Jevtić szabadkai lakos, zenekultúra 

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

Bizottság is megtárgyalta és 13 igen szavazattal egyhangúlag támogatta Veselin Jevtić jelölt 

megválasztását az intézmény igazgatójává. 
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A 11. napirendi pont alatt az apatini Stevan Hristić Alapfokú Zeneiskolának kérelme alapján 

a Végrehajtó Bizottság támogatta Kovács Ferenc apatini lakos, okleveles zeneművész, jelölt 

megválasztását az intézmény igazgatójává. 

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

berekesztette a vitát és szavazásra bocsájtotta a két napirendi pontot. 

 

TIZEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

szabadkai Svetozar Marković Gimnázium igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/242/2016, meghozva 2016. november 15-én 

  

A Tanács JÓVÁHAGYJA Végrehajtó Bizottság döntését a szabadkai Svetozar 

Marković Gimnázium igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

az apatini Stevan Hristić Alapfokú Zeneiskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/243/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az apatini Stevan 

Hristić Alapfokú Zeneiskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban a 12-34. 

napirendi pontok alatt előterjesztett napirendi pontok együttes megtárgyalását javasolta. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. november 15-én 

 

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

következő napirendi pontok (12. napirendi ponttól a 34. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

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

igen 0 ellene és 0 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 

 

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

összevonva ismertesse a napirendi pontokat. 

Jerasz Anikó előterjesztette a napirendi pontokat. 
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A 12. napirendi pont alatt a Begaszentgyörgy Község Képviselő-testületének kérelme 

alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta Szíj Sándor iskolaszéki tag felmentését és 

támogatta Juhász Sándor magyarittabéi lakos, nyugalmazott földrajztanár kinevezését a 

szerbittabéi Miloš Crnjanski Általános Iskola Iskolaszékébe. 

A 13. napirendi pont alatt Óbecse Község Képviselő-testületének kérelme alapján a 

Végrehajtó Bizottság támogatta Ksenija Gložanski és Čedomir Marinkov iskolaszéki tagok 

felmentését és támogatta Damir Radulović óbecsei lakos, közlekedési technikus és Željko 

Plavšić újvidéki lakos, okleveles gépészmérnök kinevezését az óbecsei Zdravko Gložanski 

Általános Iskola Iskolaszékébe. 

A 14. napirendi pont alatt Törökkanizsa Község Képviselő-testületének kérelme alapján 

a Végrehajtó Bizottság támogatta Kovács Violetta, Mihók Anikó és Miodrag Čonić 

iskolaszéki tagok felmentését és Bojka Jančić szerbkeresztúri lakos, okleveles közgazdász, 

Milena Branković törökkanizsai lakos, egyetemista és Kovács Júlia törökkanizsai lakos, 

tanár, jelöltek kinevezését a törökkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola 

Iskolaszékébe.  

A 15. napirendi pont alatt Törökkanizsa Község Képviselő-testületének kérelme alapján 

a Végrehajtó Bizottság támogatta Aleksandar Bandin, Romhányi Gabriella és Mira Acin 

iskolaszéki tagok felmentését és Rankov Erika törökkanizsai lakos, gyógyszerészeti 

technikus, Marija Kovačević törökkanizsai lakos, óvónő és Ung Anita törökkanizsai lakos, 

okleveles közgazdász, jelöltek kinevezését a Törökkanizsai Alapfokú Zeneiskola 

Iskolaszékébe. 

A 16. napirendi pont alatt Törökkanizsa Község Képviselő-testületének kérelme alapján 

a Végrehajtó Bizottság támogatta Lidija Jegdić, Balassa Ilona és Jelena Nerandžić iskolaszéki 

tagok felmentését és Nedeljko Krišanov törökkanizsai lakos, testnevelő tanár, Dragan Gajin 

törökkanizsai lakos, villamosmérnök és Szűcs Anikó törökkanizsai lakos, osztálytanító, 

jelöltek kinevezését a Тörökkanizsai Gimnázium Iskolaszékébe. 

A 17. napirendi pont alatt Törökkanizsa Község Képviselő-testületének kérelme alapján 

a Végrehajtó Bizottság támogatta Željko Kajić, Orosz Urbán Csilla és Damir Taljai 

iskolaszéki tagok felmentését és Ivana Belančić törökkanizsai lakos, okleveles jogász, 

Aleksandra Gajin törökkanizsai lakos, óvónő és Pap Mónika törökkanizsai lakos, 

mezőgazdasági mérnök, jelöltek kinevezését a törökkanizsai Dositej Obradović Középiskola 

Iskolaszékébe. 

A 18. napirendi pont alatt Magyarkanizsa Község Képviselő-testületének kérelme 

alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta Kovács Tímea, Balázs Jadranka és Kormányos 

Kávai Lívia iskolaszéki tagok felmentését és javasolta Teslić Gizella oromhegyesi lakos, 

nyugalmazott általános ápoló, Erdélyi Olivér oromi lakos, okleveles közgazdász és Gazdag 

Veronika oromhegyesi lakos, általános orvos, jelöltek kinevezését az oromhegyesi Arany 

János Általános Iskola Iskolaszékébe. A kérelmet az Oktatási Bizottság is megtárgyalta és 13 

igen, ellen és tartózkodó szavazat nélkül támogatta a jelöltek kinevezését. 

A 19. napirendi pont alatt Magyarkanizsa Község Képviselő-testületének kérelme 

alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta Kovács Géza, Konc Hajnalka és Rövid Jenő 

iskolaszéki tagok felmentését és javasolta Huzsvár Ildikó horgosi lakos, menedzser, Rövid 

Jenő horgosi lakos, történelemtanár és Nágel Sobloher Anikó kispiaci lakos, okleveles 

pszichológus, jelöltek kinevezését a horgosi Kárász Karolina Általános Iskola Iskolaszékébe. 

A kérelmet az Oktatási Bizottság is megtárgyalta és 13 igen, ellen és tartózkodó szavazat 

nélkül támogatta a jelöltek kinevezését. 

A 20. napirendi pont alatt Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete kérelme alapján a 

Végrehajtó Bizottság támogatta Törteli Krisztián, Bózsó Tímea és Goór Anna iskolaszéki 

tagok felmentését és javasolta Darabán Piroska magyarkanizsai lakos, jogi technikus, Dobó 

Ella magyarkanizsai lakos, okleveles közgazdász és Bajtai Balázs magyarkanizsai lakos, 
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okleveles közlekedésmérnök, jelöltek kinevezését a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj 

Általános Iskola Iskolaszékébe. A kérelmet az Oktatási Bizottság is megtárgyalta és 13 igen, 

ellen és tartózkodó szavazat nélkül támogatta a jelöltek kinevezését. 

A 21. napirendi pont alatt Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete kérelme alapján a 

Végrehajtó Bizottság támogatta Búzás Hedvig, Táborosi Győző és Berec Rózsa iskolaszéki 

tagok felmentését és javasolta Bozsó Mária magyarkanizsai lakos, közgazdász, Tóth Ágnes 

magyarkanizsai lakos, jogi technikus és Újhelyi Ibolya magyarkanizsai lakos, okleveles 

jogász, jelöltek kinevezését a Magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola Iskolaszékébe. A 

kérelmet az Oktatási Bizottság is megtárgyalta és 13 igen, ellen és tartózkodó szavazat nélkül 

támogatta a jelöltek kinevezését. 

A 22. napirendi pont alatt Magyarkanizsa Község Képviselő-testületének kérelme 

alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta Szalkai Nemes Valéria, Srdić Natália és 

Kormányos Vilmos iskolaszéki tagok felmentését és javasolta Kónya Róbert magyarkanizsai 

lakos, okleveles gépészmérnök, Szalkai Nemes Valéria oromi lakos, okleveles biológus és 

Sáfrány Attila magyarkanizsai lakos, okleveles erdőmérnök, jelöltek kinevezését a 

magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont Iskolaszékébe. A 

kérelmet az Oktatási Bizottság is megtárgyalta és 13 igen, ellen és tartózkodó szavazat nélkül 

támogatta a jelöltek kinevezését. 

A 23. napirendi pont alatt Szenttamás Község Képviselő-testületének iratszámú kérelme 

alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta Gulyás Attila, Dušanka Radić és Fenyvesi Laura 

iskolaszéki tagok felmentését és támogatta Greilach Géza szenttamási lakos, 

elektrotechnikus, Hustyi Kornélia szenttamási lakos, általános orvos és Savka Lazić 

szenttamási lakos, szabász, jelöltek kinevezését a szenttamási Jovan Jovanović Zmaj 

Általános Iskola Iskolaszékébe. 

A 24. napirendi pont alatt Nagybecskerek Város Képviselő-testületének kérelme alapján 

a Végrehajtó Bizottság támogatta Német Róbert iskolaszéki tag felmentését és javasolta 

Balázs Ilona nagybecskereki lakos, nyugalmazott tanár, jelölt kinevezését a nagybecskereki 

Sonja Marinković Általános Iskola Iskolaszékébe. A kérelmet az Oktatási Bizottság is 

megtárgyalta és 12 igen, ellen és tartózkodó szavazat nélkül támogatta a jelöltek kinevezését. 

A 25. napirendi pont alatt Törökbecse Község Képviselő-testületének kérelme alapján a 

Végrehajtó Bizottság támogatta Ilia László és Miloš Zvekić iskolaszéki tagok felmentését és 

támogatta Zoran Teofanovski törökbecsei lakos, nyugdíjas és Pataki Attila törökbecsei 

lakos, kereskedő, jelöltek kinevezését a törökbecsei Miloje Čiplić Általános Iskola 

Iskolaszékébe. 

A 26. napirendi pont alatt Törökbecse Község Képviselő-testületének kérelme alapján a 

Végrehajtó Bizottság támogatta Arsen Pajić, Aleksandra Đuričin és Branislav Veličkov 

iskolaszéki tagok felmentését és támogatta Goran Dokić beodrai lakos, okleveles közgazdász, 

Daniela Stanaćev beodrai lakos, biológia szakos tanár és Bojana Tatić bocsári lakos, óvónő, 

jelöltek kinevezését a beodrai Dr. Đorđe Joanović Általános Iskola Iskolaszékébe. 

A 27. napirendi pont alatt Begaszentgyörgy Község Képviselő-testületének kérelme 

alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta Gojko Panić, Mladen Koprivica és Juhász Sándor 

igazgatóbizottsági tagok felmentését és támogatta Mladen Koprivica begaszentgyörgyi lakos, 

okleveles építőmérnök, Gojko Panić udvarnoki lakos, mezőgazdasági technikus és Miodrag 

Bukvić katalinfalvi lakos, villanyszerelő kinevezését a begaszentgyörgyi Desanka 

Maksimović Iskoláskor Előtti Intézmény Igazgatóbizottságába. 

A 28. napirendi pont alatt Törökkanizsa Község Képviselő-testületének kérelme alapján 

a Végrehajtó Bizottság támogatta Ótott Róbert, Mira Bungin és Višnja Korbelić 

igazgatóbizottsági tagok felmentését és Radmila Slavković oroszlámosi lakos, nyugalmazott 

osztálytanító, Dejan Jančić szerbkeresztúri lakos, egyetemista és Vas Verica rábéi lakos, 
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közgazdаsági technikus, jelöltek kinevezését a törökkanizsai Boldog Gyermek Iskoláskor 

Előtti Intézmény Igazgatóbizottságába. 

A 29. napirendi pont alatt Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete kérelme alapján a 

Végrehajtó Bizottság támogatta Kecskés Éva, Jablanszki Angéla és Papp Melinda 

igazgatóbizottsági tagok felmentését és javasolta Piontek Hermina oromhegyesi lakos, 

állategészségügyi technikus, Károly Edit horgosi lakos, jogi technikus és Kocsis Körmöci 

Mária magyarkanizsai lakos, kereskedelmi ügyintéző, jelöltek kinevezését a magyarkanizsai 

Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény Igazgatóbizottságába. A kérelmet az Oktatási 

Bizottság is megtárgyalta és 13 igen, ellen és tartózkodó szavazat nélkül támogatta a jelöltek 

kinevezését. 

A 30. napirendi pont alatt Zenta Község Általános Közigazgatási és Társadalmi 

Tevékenységi Osztályának kérelme alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta Mészáros Ilona, 

Hajnal Anna és Vatai Zsuzsanna igazgatóbizottsági tagok felmentését és javasolta Mészáros 

Ilona zentai lakos, nyugalmazott óvónő, Serfőző Veronika zentai lakos, nyugdíjas és Medve 

Elvira zentai lakos, osztálytanító, jelöltek kinevezését a zentai Hófehérke Iskoláskor Előtti 

Intézmény Igazgatóbizottságába. A kérelmet az Oktatási Bizottság is megtárgyalta és 13 igen, 

ellen és tartózkodó szavazat nélkül támogatta a jelöltek kinevezését. 

A 31. napirendi pont alatt Szenttamás Község Képviselő-testületének kérelme alapján a 

Végrehajtó Bizottság támogatta Fullajtár Szilvi, Milka Đurić és Jasmina Romoda 

igazgatóbizottsági tagok felmentését és támogatta Gál Brigitta szenttamási lakos, 

osztálytanító, Marina Bilogrević szenttamási lakos, általános ápoló és Ljiljana Plazačić 

szenttamási lakos, óvónő, jelöltek kinevezését a szenttamási Öröm Iskoláskor Előtti 

Intézmény Igazgatóbizottságába. 

A 32. napirendi pont alatt Topolya Község Képviselő-testületének kérelme alapján a 

Végrehajtó Bizottság támogatta Márkus Erzsébet, Radaković Rozália és Miroslav Lazarević 

igazgatóbizottsági tagok felmentését és javasolta Januskó Izolda kavillói lakos, osztálytanító, 

Kollár Szabina pacséri lakos, fizioterápiás aszisztens és Lackovics Ádám bajsai lakos, 

okleveles jogász, jelöltek kinevezését a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény 

Igazgatóbizottságába. A kérelmet az Oktatási Bizottság is megtárgyalta és 12 igen, ellen és 

tartózkodó szavazat nélkül támogatta a jelöltek kinevezését. 

A 33. napirendi pont alatt Törökbecse Község Képviselő-testületének kérelme alapján a 

Végrehajtó Bizottság támogatta Ivana Đukičin, Becsei Brigitta és Marija Pavlović 

igazgatóbizottsági tagok felmentését és támogatta Ivana Cvejin törökbecsei lakos, okleveles 

jogász, Miša Iličić törökbecsei lakos, vegyipari laboráns és Becsei Brigitta törökbecsei lakos, 

kereskedelmi technikus, jelöltek kinevezését a törökbecsei Pava Sudarski Iskoláskor Előtti 

Intézmény Igazgatóbizottságába. 

A 34. napirendi pont alatt Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti 

Közösségi – Nemzeti Kisebbségi Titkárság 2016. október 3-án beérkezett 128-022-772/2015. 

iratszámú kérelme alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta Dragan Stojanović еlnök és 

Talpai Sándor igazgatóbizottsági tag felmentését és támogatta Talpai Sándor kisoroszi lakos, 

villanyszerelő elnökké és Dragan Stojanović szenthuberti lakos, gépészmérnök taggá való 

kinevezését a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon Igazgatóbizottságába. 

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

berekesztette a vitát és szavazásra bocsájtotta a napirendi pontokat. 

 

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a szerbittabéi Miloš Crnjanski Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/244/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a szerbittabéi Miloš 

Crnjanski Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az óbecsei Zdravko Gložanski Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/245/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az óbecsei Zdravko 

Gložanski Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a törökkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/246/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a törökkanizsai Jovan 

Jovanović Zmaj Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

Törökkanizsai Alapfokú Zeneiskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/247/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Törökkanizsai 

Alapfokú Zeneiskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán. 

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

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

Törökkanizsai Gimnázium iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/248/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Törökkanizsai 

Gimnázium iskolaszéki tagcseréje kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

törökkanizsai Dositej Obradović Középiskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/249/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a törökkanizsai Dositej 

Obradović Középiskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az oromhegyesi Arany János Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/250/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az oromhegyesi Arany 

János Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a horgosi Kárász Karolina Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/251/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a horgosi Kárász 

Karolina Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HUSZADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/252/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a magyarkanizsai Jovan 

Jovanović Zmaj Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/253/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Magyarkanizsai 

Alapfokú Zeneiskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont 

iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/254/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a magyarkanizsai 

Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont iskolaszéki tagcseréje 

kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a szenttamási Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje 

kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/255/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a szenttamási Jovan 

Jovanović Zmaj Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje 

kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/256/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a nagybecskereki Sonja 

Marinković Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HUSZONÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a törökbecsei Miloje Čiplić Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/257/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a törökbecsei Miloje 

Čiplić Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HUSZONHATODIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a beodrai Dr. Đorđe Jovanović Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/258/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a beodrai Dr. Đorđe 

Jovanović Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HUSZONHETEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a begaszentgyörgyi Desanka Maksimović Iskoláskor Előtti Intézmény 

igazgatóbizottsági tagcseréje kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/259/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a begaszentgyörgyi 

Desanka Maksimović Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréje 

kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HUSZONNYOLCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a törökkanizsai Boldog Gyermek Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági 

tagcseréje kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/260/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a törökkanizsai Boldog 

Gyermek Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréje kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HUSZONKILENCEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a magyarkanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény 

igazgatóbizottsági tagcseréje kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/261/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a magyarkanizsai 

Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréje kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HARMINCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

zentai Hófehérke Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréje kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/262/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a zentai Hófehérke 

Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréje kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HARMINCEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a szenttamási Öröm Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréje 

kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/263/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a szenttamási Öröm 

Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréje kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HARMINCKETTEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének 

eljárásában 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/264/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a topolyai Bambi 

Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HARMINCHARMADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a törökbecsei Pava Sudarski Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági 

tagcseréje kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/265/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a törökbecsei Pava 

Sudarski Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréje kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HARMINCNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon igazgatóbizottsági 

tagcseréje kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/266/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a nagykikindai Nikola 

Vojvodić Középiskolai Diákotthon igazgatóbizottsági tagcseréje kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban a 35-38. 

napirendi pontok alatt előterjesztett napirendi pontok együttes megtárgyalását javasolta. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. november 15-én 

 

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

következő napirendi pontok (35. napirendi ponttól a 38. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

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

igen 0 ellene és 0 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 

 

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

összevonva ismertesse a napirendi pontokat. 

Jerasz Anikó összevonva előterjesztette a napirendi pontokat. 

A 35. napirendi pont alatt a belgrádi Kreatív Központ Kft. kérelme szerepel, melynek alapján 

a Végrehajtó Bizottság előzetesen jóváhagyta a következő magyar nyelvű tankönyv 

használatát az oktatási-nevelési folyamatban: 

- Tudom és értem (Tudásfelmérő feladatlapok matematikából az általános iskola első osztálya 

számára); szerzők: Ljiljana Vuković, Sandra Radovanović és Aleksandra Stefanović; fordító: 

Madarász Mária. A tankönyveket véleményezte Kanyó Mária, osztálytanító és Móra Regina, 

magyar nyelv és irodalomtanár. 

A 36. napirendi pont alatt a belgrádi Kreatív Központ Kft. kérelme alapján a Végrehajtó 

Bizottság előzetesen jóváhagyta a következő magyar nyelvű tankönyv használatát az oktatási-

nevelési folyamatban: 

- Tudom és értem (Tudásfelmérő feladatlapok matematikából az általános iskola második 

osztálya számára); szerzők: Vesna Rikalo és Petar Ogrizović; fordító: Madarász Mária. A 

tankönyveket ebben az esetben is Kanyó Mária, osztálytanító és Móra Regina magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár véleményezte. 

A 37. napirendi pont alatt a belgrádi Kreatív Központ Kft. kérelme alapján a Végrehajtó 

Bizottság előzetesen jóváhagyta a következő magyar nyelvű tankönyv használatát az oktatási-

nevelési folyamatban: 

- Tudom és értem (Tudásfelmérő feladatlapok matematikából az általános iskola harmadik 

osztálya számára); szerzők: Ljiljana Vuković, Sandra Radovanović és Aleksandra Stefanović; 

fordító: Madarász Mária. A tankönyveket véleményezte Kanyó Mária, osztálytanító és Móra 

Regina, magyar nyelv és irodalom szakos tanár. 

A 38. napirendi pont alatt a belgrádi Kreatív Központ Kft. kérelme alapján a Végrehajtó 

Bizottság előzetesen jóváhagyta a következő magyar nyelvű tankönyv használatát az oktatási-

nevelési folyamatban: 
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- Tudom és értem (Tudásfelmérő feladatlapok matematikából az általános iskola negyedik 

osztálya számára); szerzők: Vesna Rikalo és Petar Ogrizović. A tankönyveket véleményezte 

Kanyó Mária, osztálytanító és Móra Regina, magyar nyelv és irodalom szakos tanár. 

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

berekesztette a vitát és szavazásra bocsájtotta a napirendi pontokat. 

 

HARMINCÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Tudom és értem (Tudásfelmérő feladatlapok matematikából az általános iskola 

első osztálya számára) című feladatlapok jóváhagyása kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/267/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Tudom és értem 

(Tudásfelmérő feladatlapok matematikából az általános iskola első osztálya számára) 

című feladatlapok jóváhagyása kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HARMINCHATODIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Tudom és értem (Tudásfelmérő feladatlapok matematikából az általános iskola 

második osztálya számára) című feladatlapok jóváhagyása kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/268/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Tudom és értem 

(Tudásfelmérő feladatlapok matematikából az általános iskola második osztálya 

számára) című feladatlapok jóváhagyása kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HARMINCHETEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Tudom és értem (Tudásfelmérő feladatlapok matematikából az általános iskola 

harmadik osztálya számára) című feladatlapok jóváhagyása kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/269/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

Tudom és értem (Tudásfelmérő feladatlapok matematikából az általános iskola 

harmadik osztálya számára) című feladatlapok jóváhagyása kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HARMINCNYOLCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Tudom és értem (Tudásfelmérő feladatlapok matematikából az általános iskola 

negyedik osztálya számára) című feladatlapok jóváhagyása kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/270/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Tudom és értem 

(Tudásfelmérő feladatlapok matematikából az általános iskola negyedik osztálya 

számára) című feladatlapok jóváhagyása kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban a 39-41. 

napirendi pontok alatt előterjesztett napirendi pontok együttes megtárgyalását javasolta. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. november 15-én 

 

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

következő napirendi pontok (39. napirendi ponttól a 41. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

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

igen 0 ellene és 0 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 

 

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

összevonva ismertesse a napirendi pontokat. 

Jerasz Anikó összevonva előterjesztette a napirendi pontokat. 

A 39. napirendi pont alatt a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki 

Iskolaközpont kérelme alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta az átképzésre vonatkozó 

beiratkozási tervet. A kérelem két lakatos és egy autószerelő átképzésére vonatkozik hűtés-

fűtés szakra, valamint egy gépjárművezető és egy gépésztechnikus átképzésére autószerelő 

szakra. 

A 40. napirendi pont alatt az Adai Műszaki Iskola kérelme alapján a Végrehajtó 

Bizottság támogatta az átképzésre és pótképzésre vonatkozó beiratkozási tervet. Az Adai 

Műszaki Iskolában a gépészet és fémmegmunkálás, az elektrotechnika és a földméréstan, 
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valamint az építészet szakterületeken lesz lehetőségük átképzésre, illetve pótképzésre az 

érdekelteknek. 

A 41. napirendi pont alatt a zombori Dr. Ripp Rózsa Egészségügyi Középiskola kérelme 

alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta az átképzésre vonatkozó beiratkozási tervet. A 

zombori Dr. Ripp Rózsa Egészségügyi Középiskolában gyógyszerészeti technikus szakon 

lesz lehetőség az érdekelteknek az átképzésre. 

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

berekesztette a vitát és szavazásra bocsájtotta a napirendi pontokat. 

 

HARMINCKILENCEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont 

átképzésre vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/271/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a magyarkanizsai 

Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont átképzésre vonatkozó 

beiratkozási tervének véleményezése kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

NEGYVENEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az 

Adai Műszaki Iskola átképzésre és pótképzésre vonatkozó beiratkozási tervének 

véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/272/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az Adai Műszaki Iskola 

átképzésre és pótképzésre vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

NEGYVENEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a zombori Dr. Ripp Rózsa Egészségügyi Középiskola átképzésre vonatkozó 

beiratkozási tervének véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/273/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a zombori Dr. Ripp 

Rózsa Egészségügyi Középiskola átképzésre vonatkozó beiratkozási tervének 

véleményezése kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban a 42-46. 

napirendi pontok alatt előterjesztett napirendi pontok együttes megtárgyalását javasolta. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. november 15-én 

 

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

következő napirendi pontok (42. napirendi ponttól a 46. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

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

igen 0 ellene és 0 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 

 

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

összevonva ismertesse a napirendi pontokat. 

Jerasz Anikó összevonva előterjesztette a napirendi pontokat. Előterjesztése során 

elmondta, hogy az oktatási intézmények kislétszámú tagozataival kmapcsolatos kérelmek 

minden esetben a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – 

Nemzeti Közösségi Titkárságtól érkeztek a Hivatalba, melyekre a Végrehajtó Bizottság 

minden esetben pozitív véleményezést adott. 

A 42. napirendi pont alatt az oromhegyesi Arany János Általános Iskola oromi 

kihelyezett tagozatára vonatkozik a kérelem, ahol 14 elsős kisdiákkal indult el az első osztály.  

A 43. napirendi pont alatt szintén az oromhegyesi Arany János Általános Iskola kérelme 

szerepel, viszont ebben az esetben a tóthfalusi kihelyezett tagozatra vonatkozik a kérelem, 

ahol 8 gyermekkel indult el az első osztály. 

A 44. napirendi pont alatt a bácsföldvári Svetozar Marković Általános Iskola kérelme 

szerepel, ahol 13 tanulóval indult el az első osztály. 

A 45. napirendi pont alatt a szerbittabéi Miloš Crnjanski Általános Iskola kérelme 

szerepel, ahol a 10 gyermekkel indult el az első osztály. 

A 46. napirendi pont alatt a temerini Lukijan Mušicki Középiskola kérelme szerepel, 

ahol 6 tanulóval indult el az autószerelő és hegesztő szakirányzat.  

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

berekesztette a vitát és szavazásra bocsájtotta a napirendi pontokat. 

 

NEGYVENKETTEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az oromhegyesi Arany János Általános Iskola oromi kihelyezett tagozata 15 

főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/274/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az oromhegyesi Arany 

János Általános Iskola oromi kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

NEGYVENHARMADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az oromhegyesi Arany János Általános Iskola tóthfalusi kihelyezett tagozata 15 

főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/275/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az oromhegyesi Arany 

János Általános Iskola tóthfalusi kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

NEGYVENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a bácsföldvári Svetozar Marković Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/276/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a bácsföldvári Svetozar 

Marković Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának 

megnyitása kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

NEGYVENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a szerbittabéi Miloš Crnjanski Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/277/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a szerbittabéi Miloš 

Crnjanski Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának 

megnyitása kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

NEGYVENHATODIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a temerini Lukijan Mušicki Középiskola 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/278/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a temerini Lukijan 

Mušicki Középiskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának 

megnyitása kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban a 47-54. 

napirendi pontok alatt előterjesztett napirendi pontok együttes megtárgyalását javasolta. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. november 15-én 

 

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

következő napirendi pontok (47. napirendi ponttól a 54. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

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

igen 0 ellene és 0 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 

 

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

összevonva ismertesse a napirendi pontokat. 

Jerasz Anikó összevonva előterjesztette a napirendi pontokat. Előterjesztése során 

elmondta, hogy az előző ülésen már foglalkoztak a különböző egyetemista központok és 

diákotthonok előzetes ranglistáinak véleményezésével, akkor az első évesek egyetemisták és 

főiskolások beköltözéséről volt szó, most a Tanács előtt álló záradékok arról szólnak, hogy a 

felsőéves egyetemisták és főiskolások, valamint a mesterképzésre, illetve a doktori képzésre 

járó fiatalok kapnak lehetőséget, hogy egy-egy diákotthonba benntlakást kapjanak. 

A 47. napirendi pont alatt az Újvidéki Egyetemista Központ kérelme alapján a 

Végrehajtó Bizottság támogatta az Újvidéki Egyetemista Központ előzetes ranglistáját. 

A 48. napirendi pont alatt a Szabadkai Egyetemista Központ kérelme alapján a 

Végrehajtó Bizottság támogatta a Szabadkai Egyetemista központ előzetes ranglistáját. 
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A 49. napirendi pont alatt a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon 

kérelme alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta a nagykikindai Nikola Vojvodić 

Középiskolai Diákotthon előzetes ranglistáját. 

Az 50. napirendi pont alatt a Verseci Középiskolai Diákotthon kérelme alapján a 

Végrehajtó Bizottság támogatta a Verseci Középiskolai Diákotthon előzetes ranglistáját. 

Az 51. napirendi pont alatt az Újvidéki Egyetemista Központ kérelme alapján a 

Végrehajtó Bizottság támogatta az Újvidéki Egyetemista Központ előzetes ranglistáját. 

Az 52. napirendi pont alatt a Szabadkai Egyetemista Központ kérelme alapján a 

Végrehajtó Bizottság támogatta a Szabadkai Egyetemista Központ előzetes ranglistáját. 

Az 53. napirendi pont alatt a Verseci Középiskolai Diákotthon kérelme alapján a 

Végrehajtó Bizottság támogatta a Verseci Középiskolai Diákotthon előzetes ranglistáját. 

Az 54. napirendi pont alatt a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon 

kérelme alapján a Végrehajtó Bizottság támogatta a nagykikindai Nikola Vojvodić 

Középiskolai Diákotthon előzetes ranglistáját. 

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

berekesztette a vitát és szavazásra bocsájtotta a napirendi pontokat. 

 

NEGYVENHETEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az Újvidéki Egyetemista Központ előzetes kollégiumi ranglistájának 

véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/279/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA az Újvidéki Egyetemista Központ előzetes kollégiumi 

ranglistájának véleményezése kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

NEGYVENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Szabadkai Egyetemista Központ előzetes kollégiumi ranglistájának 

véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/280/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Szabadkai Egyetemista Központ előzetes kollégiumi 

ranglistájának véleményezése kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

NEGYVENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi 

ranglistájának véleményezése kapcsán 
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A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/281/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai 

Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

ÖTVENEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

Verseci Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/282/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Verseci Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi 

ranglistájának véleményezése kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

ÖTVENEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

az Újvidéki Egyetemista Központ előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/283/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA az Újvidéki Egyetemista Központ előzetes kollégiumi 

ranglistájának véleményezése kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

ÖTVENKETTEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Szabadkai Egyetemista Központ előzetes kollégiumi ranglistájának 

véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/284/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Szabadkai Egyetemista Központ előzetes kollégiumi 

ranglistájának véleményezése kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

ÖTVENHARMADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a Verseci Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának 

véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/285/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Verseci Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi 

ranglistájának véleményezése kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

ÖTVENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi 

ranglistájának véleményezése kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/286/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai 

Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban a 55-61. 

napirendi pontok alatt előterjesztett napirendi pontok együttes megtárgyalását javasolta. 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. november 15-én 

 

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

következő napirendi pontok (55. napirendi ponttól a 61. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

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

igen 0 ellene és 0 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 

 

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

összevonva ismertesse a napirendi pontokat. 

Jerasz Anikó összevonva előterjesztette a napirendi pontokat. 

Az 55. napirendi pont alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága Szabadka Város Társadalmi 

Tevékenységek Titkárságának kérelmei alapján a magyar nemzeti kisebbség identitásának 

megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű szabadkai kulturális intézmények 

igazgatóbizottságaiba javaslatokat tett. 

A Szabadkai Városi Könyvtár igazgatóbizottsági tagjának tisztségére javasolta Mgr. 

Hajnal Jenő zentai lakost, magyartanárt, kulturális mediátort, a nyelvtudományok 

magiszterét. A Szabadkai Történelmi Levéltár igazgatóbizottsági tagjának tisztségére 

javasolta Baráth Gábor Gergely szabadkai lakost, okleveles történészt. A Szabadkai Városi 

Múzeum igazgatóbizottsági tagjának tisztségére javasolta: Lulić Emil szabadkai lakost, 

okleveles jogászt. A Szabadkai Gyermekszínház igazgatóbizottsági tagjának tisztségére 

javasolta: Rózsa Ramóna szabadkai lakost, okleveles osztálytanítót. A Lifka Sándor Art Mozi 

igazgatóbizottsági tagjának tisztségére javasolta Urbán András palicsi lakost, okleveles 

rendezőt. A Kosztolányi Dezső Színház igazgatóbizottsági elnökének és tagjának tisztségére 

javasolta Márki Anna szabadkai lakost, okleveles jogászt, elnöknek, Szabó Zsuzsanna 

szabadkai lakost, magyar nyelv és irodalom szakos tanárt, tagnak. A Községközi 

Műemlékvédelmi Intézet igazgatóbizottsági tagjának tisztségére javasolta Pintér Kuti Andrea 

szabadkai lakost, a villamosságtan és számítástechnika mérnökét.  

A Kulturális Bizottság is megtárgyalta a kérelmet és 10 igen, ellen és tartózkodó 

szavazat nélkül támogatta a kinevezéseket. 

Az 56. napirendi pont alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága Szabadka Város Társadalmi 

Tevékenységek Titkárságának kérelmei alapján a magyar nemzeti kisebbség identitásának 

megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű szabadkai kulturális intézmények 

felügyelőbizottságaiba a Horvát és Bunyevác Nemzeti Tanáccsal együtt az alább felsorolt 

személyek kinevezését javasolta. A Szabadkai Városi Könyvtár felügyelőbizottsági tagjának 

tisztségére javasolta Szeles Attila palicsi lakost, okleveles közgazdászt. A Szabadkai Városi 

Múzeum felügyelőbizottsági tagjának tisztségére javasolta Kartali Róbert szabadkai lakost, 

magasépítészeti technikust. A Községközi Műemlékvédelmi Intézet felügyelőbizottsági 

tagjának tisztségére javasolta Petkovics Márta csantavéri lakost, földrajztanárt. A Kosztolányi 

Dezső Színház felügyelőbizottsági tagjának tisztségére javasolta Szalai Attila szabadkai 

lakost, agrármérnököt.  

A Kulturális Bizottság 10 igen, ellen és tartózkodó szavazat nélkül támogatta 

kinevezéseket. 

Az 57. napirendi pont alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága a Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet kérelme alapján javasolta az alábbi személyek kinevezését a Vajdasági 

Magyar Művelődési Intézet Igazgatóbizottságába az itt feltüntetett sorrendben: 

- Bálint Ágota szabadkai lakos, okleveles jogász, elnök, 

- Brenner János szabadkai lakos, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, tag, 

- Hicsik Dóra szabadkai lakos, könyvtáros, tag, 
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- Paskó Csaba szabadkai lakos, zeneművészetek magisztere, tag, 

- Szilágyi Mária újvidéki lakos, műemlékvédelmi szakmérnök, tag, 

- Szűgyi Ferenc felsőhegyi lakos, néprajzkutató, tag, 

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

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

A Tanács Végrehajtó Bizottsága továbbá támogatta az intézmény munkavállalói által javasolt 

következő tagok kinevezését a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Igazgatóbizottságába: 

- Novák Ferenc felsőhegyi lakos, földrajz-történelem szakos tanár, tag, 

- Juhász Gyula zentai lakos, ügyviteli informatikus mérnök, tag, 

- Nádi Karolina zentai lakos, belsőépítész és ipari formatervező, tag, 

- Szarka Zoltán zentai lakos, gépjárművek és motorok üzemi technikusa, tag. 

A Tanács Végrehajtó Bizottsága a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet kérelme alapján 

javasolta az alábbi személyek kinevezését a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Ellenőrző 

Bizottságába az itt feltüntetett sorrendben: 

- Sáfrány Csilla oromi lakos, okleveles közgazdász, elnök, 

- Ft. Nagy József zentai lakos, teológus, plébános, tag, 

- Matykó Árpád tornyosi lakos, okleveles közgazdász, tag. 

A Tanács Végrehajtó Bizottsága továbbá támogatta az intézmény munkavállalói által javasolt 

következő tagok kinevezését a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Ellenőrző Bizottságába: 

- Hajvert Lódi Andrea bácsfeketehegyi lakos, drámapedagógus, kulturális mediátor, tag,  

- Bauerfeind Zoltán zentai lakos, pénzügyi ügyek szervezője, tag.  

A Kulturális Bizottság 10 igen, ellen és tartózkodó szavazat nélkül támogatta kinevezéseket. 

Az 58. napirendi pont alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága Topolya Község Képviselő-

testületének kérelme alapján kinevezte Gyantár Lódi Gabriella topolyai lakost, magyar nyelv 

és irodalom szakos tanárt Topolya Község Múzeuma igazgatóbizottsági tagjának tisztségére 

és támogatja Hadzsi János topolyai lakos, újságíró, Szatmári Mihály topolyai lakos, 

villamosmérnök, Miloš Traparić topolyai lakos, okleveles közgazdász, Világos Zsuzsa 

topolyai lakos, textil- és divattervező, valamint Marina Radaković bácskossuthfalvi lakos, 

archeológus kinevezését Topolya Község Múzeuma igazgatóbizottsági tagjának tisztségére. 

A Kulturális Bizottság 11 igen, 0 ellen és 1 tartózkodó szavazattal támogatta kinevezéseket. 

Az 59. napirendi pont alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága Topolya Község Képviselő-

testületének kérelme alapján kinevezte Keresztes Andrea pobedai lakost, fodrászt és Kádár 

József bogarasi lakost, nyugalmazott gépjárművezetőt a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár 

igazgatóbizottsági tagjának tisztségére, valamint támogatta Plohl Edvin, bajsai lakos, 

hivatalnok, Ninoslava Vučković topolyai lakos, szerb nyelv és irodalom szakos tanár és 

Snežana Kaćanski bajsai lakos, könyvtáros kinevezését a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár 

igazgatóbizottsági tagjának tisztségére. 

A Tanács Végrehajtó Bizottsága Topolya Község Képviselő-testületének kérelme 

alapján kinevezte Szungyi Boglárka bajsai lakost, mezőgazdasági technikust a topolyai 

Juhász Erzsébet Könyvtár felügyelőbizottsági tagjának tisztségére, valamint támogatta 

Bojana Vukelić topolyai lakos, okleveles pedagógus és Biljana Labus tomislavci lakos, 

bölcsész kinevezését a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár felügyelőbizottsági tagjának 

tisztségére.  

A Kulturális Bizottság 11 igen, 0 ellen és 1 tartózkodó szavazattal támogatta 

kinevezéseket. 

A 60. napirendi pont alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága Magyarkanizsa Község 

Képviselő-testületének kérelme alapján felmentette Ágoston Pribilla Valéria szabadkai lakost 

és Erdélyi Henrietta oromi lakost a magyarkanizsai József Attila Könyvtár igazgatóbizottsági 

tagjának tisztségéről és kinevezte Erdélyi Henrietta oromi lakost, okleveles közgazdászt és 
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Koncz Lázár oromhegyesi lakost, olajbányászt a magyarkanizsai József Attila Könyvtár 

igazgatóbizottsági tagjának tisztségére. 

A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Dukai Tímea tóthfalusi lakos, Bálint Brigitta 

völgyesi lakos, Dognár Mónika horgosi lakos, Dragana Dejanović magyarkanizsai lakos, 

Biljana Žarkov magyarkanizsai lakos, valamint Valter Erzsébet magyarkanizsai lakos és 

Ljiljana Rakin törökkanizsai lakos kinevezését a magyarkanizsai József Attila Könyvtár 

igazgatóbizottsági tagjának tisztségére. 

A Tanács Végrehajtó Bizottsága Magyarkanizsa Község Képviselő-testületének kérelme 

alapján felmentette Krekuska Róbert horgosi lakost a magyarkanizsai József Attila Könyvtár 

felügyelőbizottsági tagjának tisztségéről és kinevezte Kaszás Judit magyarkanizsai lakost, 

közgazdászt a magyarkanizsai József Attila Könyvtár felügyelőbizottsági tagjának 

tisztségére.  
A Kulturális Bizottság 12 igen, 0 ellen és 0 tartózkodó szavazatal támogatta 

kinevezéseket. 

A 61. napirendi pont alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága Magyarkanizsa Község 

Képviselő-testületének kérelme alapján felmentette Pilisi Ibolya magyarkanizsai lakost és 

Sarnyai Éva magyarkanizsai lakost a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési 

Intézmény igazgatóbizottsági tagjának tisztségéről és kinevezte Mikuska Judit 

magyarkanizsai lakost, magyar nyelv és irodalom szakos tanárt és Rice Ágota 

magyarkanizsai lakost, magyar nyelv és irodalom szakos tanárt a magyarkanizsai Cnesa 

Oktatási és Művelődési Intézmény igazgatóbizottsági tagjának tisztségére. 

A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Bende Teodóra martonosi lakos, Losoncz 

Ágnes 

magyarkanizsai lakos, Dobó Zsanett horgosi lakos, Obrad Tunić magyarkanizsai lakos, 

Tatjana Hinić magyarkanizsai lakos, valamint Búzás Hedvig magyarkanizsai lakos és Erdélyi 

Tóth Edit magyarkanizsai lakos kinevezését a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési 

Intézmény igazgatóbizottsági tagjának tisztségére. 

A Tanács Végrehajtó Bizottsága Magyarkanizsa Község Képviselő-testületének kérelme 

alapján felmentette Búza Annamária magyarkanizsai lakost a magyarkanizsai Cnesa Oktatási 

és Művelődési Intézmény felügyelőbizottsági tagjának tisztségéről és kinevezi Barát 

Mészáros Edit kispiaci lakost, okleveles közgazdászt a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és 

Művelődési Intézmény felügyelőbizottsági tagjának tisztségére.  

A Kulturális Bizottság 12 igen, ellen és tartózkodó szavazat nélkül támogatta a 

kinevezéseket.  

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

berekesztette a vitát és szavazásra bocsájtotta a napirendi pontokat. 

 

ÖTVENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

magyar nemzeti kisebbség identitásának megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű 

szabadkai kulturális intézmények igazgatóbizottsági tagjainak javaslatáról 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/287/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a magyar nemzeti 

kisebbség identitásának megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű szabadkai 

kulturális intézmények igazgatóbizottsági tagjainak javaslatáról. 
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Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 22 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

ÖTVENHATODIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a magyar nemzeti kisebbség identitásának megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű 

szabadkai kulturális intézmények felügyelőbizottsági tagjainak javaslatáról 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/288/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a magyar nemzeti 

kisebbség identitásának megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű szabadkai 

kulturális intézmények felügyelőbizottsági tagjainak javaslatáról. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

ÖTVENHETEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgató- és ellenőrző bizottsági tagjainak 

javaslatáról és véleményezéséről 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/289/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet igazgató- és ellenőrző bizottsági tagjainak javaslatáról 

véleményezéséről. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

ÖTVENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása Topolya Község Múzeuma igazgatóbizottsági tagjai kinevezésének eljárásában 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/290/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Topolya Község 

Múzeuma igazgatóbizottsági tagjai kinevezésének eljárásában. 

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

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

jóváhagyása a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár igazgató- és felügyelőbizottsági tagjai 

kinevezésének eljárásában 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/291/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a topolyai Juhász 

Erzsébet Könyvtár igazgató- és felügyelőbizottsági tagjai eljárásában. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HATVANADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

magyarkanizsai József Attila Könyvtár igazgató- és felügyelőbizottsági tagcseréjének 

eljárásában 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/292/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a magyarkanizsai 

József Attila Könyvtár igazgató- és felügyelőbizottsági tagcseréjének eljárásában. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HATVANEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény igazgató- és 

felügyelőbizottsági tagcseréjének eljárásában 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/293/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a magyarkanizsai 

Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény igazgató- és felügyelőbizottsági tagcseréjének 

eljárásában. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HATVANKETTEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása Újvidék Város kulturális pályázata pénzeszközeinek elosztási javaslata kapcsán 

 

Jerasz Anikó a napirendi pont előterjesztése során elmondta, hogy a Magyar Nemzeti 

Tanács Végrehajtó Bizottsága Újvidék Város Városi Kulturális Igazgatóságának kérelme 
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alapján támogatásra javasolta a kérelemben szereplő pályázatokat a következő prioritási 

sorrendben: 

- Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ, Újvidék; 

- Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület, Tiszakálmánfalva; 

- Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, Káty; 

- Interkulturális Központ, Újvidék. 

Hozzátette, hogy Újvidék Város 2016. évi második körben kiírt pályázatára négy magyar 

kisebbségekre vonatkozó pályázat érkezett be. A Tanács Kulturális Bizottsága a pályázók 

részéről kért összegek figyelembe vételével a fent említett prioritási sorrendet állította fel. A 

Bizottság 11 igen, ellen és tartózkodás nélkül támogatta ezt a prioritási sorrendet, amelyet a 

Végrehajtó Bizottság teljes egészében elfogadott és támogatott.  

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

berekesztette a vitát és szavazásra bocsájtotta a napirendi pontot. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/294/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az Újvidék Város 

kulturális pályázata pénzeszközeinek elosztási javaslata kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban a 63-68. 

napirendi pontok alatt előterjesztett napirendi pontok együttes megtárgyalását javasolta. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. november 15-én 

 

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

következő napirendi pontok (63. napirendi ponttól a 68. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

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

igen 0 ellene és 0 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 

 

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

összevonva ismertesse a napirendi pontokat. 

Jerasz Anikó összevonva előterjesztette a napirendi pontokat. 

A 63. napirendi pont alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága Szenttamás Község 

Közszolgálati, Közigazgatási és Közös Ügyek Osztályának kérelme alapján a médiatartalmak 

gyártására vonatkozó köztájékoztatási pályázatán a következők szerint javasoltа a pályázatok 

támogatását: 

- Szenttamási Rádió, Szenttamás, javaslat: 800.000,00 dinár; 

- Gion Nándor Kulturális Központ, Szenttamás, javaslat: 450.000,00 dinár; 

- Újvidéki TV Kft., Újvidék, javaslat: 550.000,00 dinár. 

Hozzátette, hogy Szenttamás község köztájékoztatási pályázatára három magyar 

kisebbségre vonatkozó pályázat érkezett be, a kisebbségi médiára szánt keret 2.000.000,00 

dinárt tett ki, melyből 1.800.000,00 dinár illeti meg a magyar tartalmakat. A Tanács 
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Tájékoztatási Bizottsága Szenttamás község médiatartalmakra gyártására kért 2016. évi 

második köztájékotatási pályázatának véleményezése kapcsán egyhangúlag, 11 igen ellen és 

tartózkodó szavazat nélkül támogatta a fent említett eszközfelosztást. Ezt figyelembe véve 

támogatta és javasolta a Végrehajtó Bizottság is az említett eszközfelosztást.  

Miután a Végrehajtó Bizottság meghozta ezten záradékát, az önkormányzat 

megsemmisítette a pályázati kiírást és újból kiírta aköztájékoztatási pályázatot, amelynek 

véleményezése szerepel a következő napirendi pontként a Tanács előtt. 

A 64. napirendi pont alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága Szenttamás Község 

Közszolgálati, Közigazgatási és Közös Ügyek Osztályának kérelme alapján a médiatartalmak 

gyártására vonatkozó köztájékoztatási pályázatán a következők szerint javasoltа a pályázatok 

támogatását: 

- Szenttamási Rádió, Szenttamás, javaslat: 800.000,00 dinár; 

- Gion Nándor Kulturális Központ, Szenttamás, javaslat: 610.000,00 dinár; 

- Újvidéki TV Kft., Újvidék, javaslat: 390.000,00 dinár 

Ezt a javaslatot a Tájékoztatási Bizottság 11 igen, ellen és tartózkodó szavazat nélkül 

hozta meg, melyet a Végrehajtó Bizottság is teljes egészében támogatott. 

A 65. napirendi pont alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága Bács Község Közigazgatási 

Hivatalának kérelme alapján a médiatartalmak gyártására vonatkozó köztájékoztatási 

pályázatán a bácsi Bácska Rádiót 80.000,00 dinár értékben támogatásra javasolta. A 

Tájákoztatási Bizottság 12 igen, ellen és tartózkodó szavazat nélkül határozta meg a fent 

említett összeget. 

A 66. napirendi pont alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága Antalfalva Község 

Közigazgatási Hivatalának kérelme alapján a médiatartalmakgyártására vonatkozó 

köztájékoztatási pályázatán a következők szerint javasoltа a pályázatok támogatását: 

-Antalfalvi Községi Rádió és Televízió, televíziós program, javaslat: 2.300.000,00 dinár, 

melyből a támogatás 10%-át a magyar tartalmakra kell fordítania; 

-Antalfalvi Községi Rádió és Televízió, rádiós program, javaslat: 1.200.000,00 dinár, 

melyből a támogatás 10%-át a magyar tartalmakra kell fordítania. 

A kérelmet a Tájékoztatási Bizottság is megtárgyalta és 13 igen, ellen és tartózkodó 

szavazat nélkül határozta meg a fent említett összegeket, amelyet a Végrehajtó Bizottság 

elfogadott és támogatásra javasolta. 

A 67. napirendi pont alatt a Tanács Végrehajtó Bizottsága Palánka Község elnökének 

kérelme alapján a médiatartalmak gyártására vonatkozó köztájékoztatási pályázatán 

támogatásra javasolta a palánkai Nedeljne novine című hetilapot 920.000,00 dinár értékben, 

melyből 200.000,00 dinárt a magyar nyelven írt oldalra kell fordítania. A kérelmet a 

Tájékoztatási Bizottság is megtárgyalta és 13 igen, ellen és tartózkodó szavazat nélkül 

határozta meg a fent említett összeget, amelyet a Végrehajtó Bizottság elfogadott és 

támogatásra javasolt. 

A 68. napirendi pont alatt a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága Újvidék 

Város Városi Kulturális Igazgatóságának kérelme alapján támogatásra javasolta a kérelemben 

szereplő pályázatokat a következők szerint: 

– Családi Kör, Újvidék, javaslat: 580.000,00 dinár; 

– Vajdasági Újságírók Egyesülete, Újvidék, javaslat: 340.000,00 dinár. 

A Tájékoztatási Bizottság 11 igen, ellen és tartózkodó szavazat nélkül határozta meg az 

eszközfelosztást. 

Az elnöklő felkérte Németh Ernőt, a Tanács Tájékoztatási Bizottságának elnökét, hogy 

szóljon pár szót a napirendi pontokhoz. 

Németh Ernő elmondta, hogy a Tájékoztatási Bizottság igyekszik mindig az teljes 

pénzösszeget kiosztani, mégpedig olyan arányban, hogy az adott községben a magyarság 

hány százalékát teszi ki a lakosságnak. Hozzátette, hogy vannak olyan pályázatok, amelyeket 
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nem tiszta lelkiismerettel támogat, mert nem tartja elég jónak. Felhívta a figyelmet, hogy jó  

ha lenne arra lehetőség, hogy az internetes média, valamint a tartományi jellegű tájékoztatási 

eszközök pályázzanak különböző községben. Sokszor előfordul, hogy dél-szerbiai 

tájékoztatási eszközök, amelyek fent vannak különféle kábelszolgáltatók kínálatában, 

Szabadkán és Magyarkanizsán is pályáznak, vagy az például az újvidéki internetes média 

Magyarkanizsa községhez, illetve más községhez fordul. Hozzáfűzte, hogy a magyar nyelvű 

média esetében is van erre gyakorlatilag lehetőség és természetesen a Tájékoztatási Bizottság 

is támogatná az ilyen jellegű pályázatokat. 

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

berekesztette a vitát és szavazásra bocsájtotta a napirendi pontokat. 

 

HATVANHARMADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása Szenttamás Község köztájékoztatási pályázata pénzeszközeinek elosztási 

javaslata kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/295/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését az Szenttamás Község 

köztájékoztatási pályázata pénzeszközeinek elosztási javaslata kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HATVANNEGYEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása Szenttamás Község megismételt köztájékoztatási pályázata pénzeszközeinek 

elosztási javaslata kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/296/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését Szenttamás Község 

megismételt köztájékoztatási pályázata pénzeszközeinek elosztási javaslata kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HATVANÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

Bács Község köztájékoztatási pályázata pénzeszközeinek elosztási javaslata kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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ZÁRADÉK 

szám: M/Z/297/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését Bács Község 

köztájékoztatási pályázata pénzeszközeinek elosztási javaslata kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HATVANHATODIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása Antalfalva Község köztájékoztatási pályázata pénzeszközeinek elosztási 

javaslatáról 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/298/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését Antalfalva Község 

köztájékoztatási pályázata pénzeszközeinek elosztási kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HATVANHETEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása Palánka Község köztájékoztatási pályázata pénzeszközeinek elosztási javaslata 

kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/299/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését Palánka Község 

köztájékoztatási pályázata pénzeszközeinek elosztási javaslata kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HATVANNYOLCADIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása Újvidék Város köztájékoztatási pályázata pénzeszközeinek elosztási javaslata 

kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/300/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését Újvidék Város 

köztájékoztatási pályázata pénzeszközeinek elosztási javaslata kapcsán. 
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Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 23 

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

Az elnöklő a Tanács Ügyrendje 34. szakasza 8. bekezdésével összhangban a 69-70. 

napirendi pontok alatt előterjesztett napirendi pontok együttes megtárgyalását javasolta. 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ÜLÉSVEZETÉSI ZÁRADÉK 

meghozva 2016. november 15-én 

 

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

következő napirendi pontok (69. napirendi ponttól a 70. napirendi ponttal bezárólag) 

együtt kerülnek megvitatásra. 

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

0 ellene és 0 tartózkodás szavazattal elfogadásra került. 

 

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

összevonva ismertesse a napirendi pontokat. 

Jerasz Anikó összevonva előterjesztette a napirendi pontokat. 

A 69. napirendi pont alatt Nagykikinda Város Képviselő-testületének kérelme alapján a 

Végrehajtó Bizottság Nagykikinda Város Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába az 

alábbi személyeket javasolta a magyar nemzeti közösség képviselőjeként: Komarek 

Magdolna nagykikindai lakos, közgazdász technikus és Beszédes Klementína nagykikindai 

lakos, agrárközgazdász. 

A Tanács Nyelvhasználati Bizottsága is megtárgyalta a kérelmet és 10 igen, ellen és 

tartózkodó szavazat nélkül támogatta a kinevezéseket. 

A 70. napirendi pont alatt Petrőc Község Képviselő-testületének kérelme alapján a 

Végrehajtó Bizottság Petrőc Кözség Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába az alábbi 

személyt javasolta a magyar nemzeti közösség képviselőjeként: Filipović Anne-Rose bácsi 

lakos, kereskedő. A Tanács Nyelvhasználati Bizottsága 9 igen, 0 ellene és 1 tartózkodás 

mellett szavazta meg a jelölt kinevezését. 

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

berekesztette a vitát és szavazásra bocsájtotta a napirendi pontokat. 

 

HATVANKILENCEDIK NAPIRENDI PONT: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása Nagykikinda Város Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába kinevezendő 

tagok javaslata kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/301/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését Nagykikinda Város 

Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába kinevezendő tagok javaslata kapcsán. 

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

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

Petrőc Község Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába kinevezendő tag javaslata kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

ZÁRADÉK 

szám: M/Z/302/2016, meghozva 2016. november 15-én 

 

A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését Petrőc Község 

Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába kinevezendő tag javaslata kapcsán. 

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

igen, 0 ellene, 0 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

HETVENEGYEDIK NAPIRENDI PONT: Egyéb 

 

Az egyebek alatt Joó Horti Lívia kért szót. 

Joó Horti Lívia a Magyar Szó napilap kapcsán elmondta, hogy tudomásuk szerint az 

eddig elbocsájtott, illetve nem szerződött újságírók mellett, akik nyolcan voltak, további öt 

ember hagyta el a magyar szerkesztőségeket. Hozzátette, hogy arról is lehet hallani, hogy a 

lapszámeladás továbbra is drasztikusan csökken. 

A következő képviselői kérdéseket tette fel: 

A Magyar Szóban történő átszervezésre, a szerkesztéspolitika kizárólagossága, az 

újságírók törvénytelen elbocsájtása, az egyoldalú az olvasók széleskörű tájékoztatását 

figyelmen kívül hagyó laptartalom nem maradhat következmények nélkül. Arról szólnak 

hírek, hogy drasztikusan csökken az eladott lapszám, ezzel párhuzamosan sorozatban hagyják 

el a lapot és mondanak fel újságírók. 

1. Kérné a 2016-os évre vonatkozóan havi bontásban a Magyar Szó napilap példányszámának 

alakulását a kinyomtatott és az eladott lapszámok, illetve a remitenda vonatkozásában 

napokra bontva. 

2. Kérné, hogy a 2016-os évre vonatkozóan havi bontásban a Magyar Szó napilap 

kinyomtatott számaiból hány kerül ingyenes kiosztásra intézmények vagy magánszemélyek 

részére a hétköznapok és külön a csütörtöki és hétvégi számok vonatkozásában. 

 

Miután több kérdés, illetve indítvány nem hangzott el, mgr. Hajnal Jenő 12 óra 40 

perckor berekesztette a Magyar Nemzeti Tanács huszonegyedik rendes ülését. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: MNT-001333/K/2016 - M/4/1 

Keltezés: 2016. november 15. 

 …………………………………  ………………………………… 

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

 jegyzőkönyvvezető  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 g) pontja és 41. szakasza alapján a Magyar 

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS KÉTÉVES MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ 

BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács elfogadja a testület kétéves munkájáról szóló beszámolót. 

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/303/2016 

Keltezés: 2016. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 
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I.

296 378 480,00

296 378 480,00

II.

469 761 783,00

469 761 783,00

91 454 683,00

60 822 882,00

24 131 801,00

6 500 000,00

561 216 466,00

III.

1 635 926,00

1 635 926,00

926 560,00

550 630,00

375 930,00

2 343 804,00

2 343 804,00

4 906 290,00

862 501 236,00

410 43 035 000,00

1 411 29 000 000,00

2 412 5 500 000,00

3 413

200 000,00

135 000,00

350 000,00

4 415

650 000,00

5 416 7 200 000,00

7 200 000,00

Alkalmazottak költségtérítései 650 000,00

 110 - Alkalmazottak útiköltség-térítése 

Az alkalmazottak jutalma és egyéb kiadások

 130 - MNT tagok, tisztségviselők és bizottsági tagok illetménye

Az alkalmazottak bérköltsége alapján a munkaadót terhelő szociális járulékok

Természetbeni juttatások 685 000,00

 119 - Egyéb természetbeni juttatás (egészségügyi) 

 142 - Alkalmazottak gyermekeinek ajándéka 

 160 - Parkolási költségek
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L E Í R Á S Összeg (RSD)

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Az alkalmazottak keresete, pótlékai és térítményei  

Összesen III.

A KÖLTSÉGVETÉS TELJES RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZEI I–III.

4. szakasz

A határozat 3. szakaszában a „744 193 935,00” összeg törlődik, helyébe pedig a „862 501 236,00” összeg kerül.

5. szakasz

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

745 VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK

745100 Vegyes és határozatlan bevételek

744000 Várady kiválósági ösztöndíjprogram

744100 Korábbi ösztöndíjasok adománya, illetve visszautalások

741100 Kamatokból származó bevételek

744 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI

Összesen II.

EGYÉB BEVÉTELEK

741 VAGYONI BEVÉTELEK

Köztársasági

Tartományi

Önkormányzati

731100 Külföldi államok adományai

733 MÁS HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI

Összesen I.

ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK

731 KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI

311 TŐKE

311700 2015. évi fel nem használt eszközök átvitele 
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BEVÉTELEK Összeg (RSD)

2 3

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének d) pontja alapján a Magyar

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozza a következő 

HATÁROZATOT

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT

MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

1. szakasz

E határozattal módosul A Magyar Nemzeti Tanács 2016. évi költségvetéséről szóló határozat (meghozva 2015. december 29-én a H/25/2015. iratszám alatt és 

módosítva 2016. február 26-án a H/5/2016. iratszám alatt).

2. szakasz

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

3. szakasz

A határozat 1. szakaszában a „744 193 935,00” összeg törlődik, helyébe pedig a „862 501 236,00” összeg kerül.



420 428 052 358,00

6 421 4 673 959,00

329 409,00

1 626 630,00

410 Telefonok 1 276 630,00

420 Postai kézbesítési költségek 350 000,00

265 000,00

510 Vagyonbiztosítás 200 000,00

520 Alkalmazottak biztosítása 65 000,00

     600 - Terem és felszerelés bérlése 851 720,00

610 Ingatlan- és terembérlet 801 720,00

620 Felszerelés bérlése 50 000,00

     900 - Egyéb költségek 1 601 200,00

910 Egyéb költségek 1 601 200,00

7 422 Utazási költségek 6 667 259,00

      100 - Hivatalos belföldi utazási költségek 6 178 910,00

120 Utazási költségek belföldön 2 390 601,00

130 Szállásköltségek belföldön 565 980,00

190 Egyéb belföldi utazási költségek 3 222 329,00

     200 - Hivatalos külföldi utazási költségek 438 349,00

220 Utazási költségek külföldön 50 000,00

230 Szállásköltségek külföldön 100 000,00

290 Egyéb külföldi utazási költségek 288 349,00

     900 - Egyéb szállítási költségek 50 000,00

8 423 404 592 590,00

      100 - Adminisztratív szolgáltatások 2 100 000,00

110 Fordítási szolgáltatások 950 000,00

130 Könyvelési szolgáltatások 300 000,00

190 Egyéb adminisztratív szolgáltatás 850 000,00

     200 - Számítástechnikai szolgáltatások 350 000,00

     300 - Alkalmazottak oktatása és képzése 100 000,00

3 001 160,00

410 Nyomdai szolgáltatás 1 301 160,00

430 Reklám és propaganda 300 000,00

440 Médiaszolgáltatások 1 400 000,00

 - Pannon RTV 600 000,00

 - Vajdaság Ma 240 000,00

 - Dinovizija 500 000,00

 - Újságelőfizetések 60 000,00

396 438 094,00

510 Könyvvizsgálói szolgáltatás 200 000,00

520 Jogi szolgáltatások 750 000,00

590 Egyéb szakszolgáltatás 395 488 094,00

 - Munkavédelem 50 000,00

 - ELO Irat- és Dokumentumkezelő Rendszer karbantartása 1 119 766,00

 - Az Abacus könyvelési szoftver karbantartása 200 000,00

 - Pszichológiai alkalmassági tesztelés 150 000,00

 - Fordítói szeminárium és jogi tanácskozás 310 520,00

 - A szabadkai Szentháromság-szobor restaurálása 1 450 810,00

 - A szabadkai Szent Teréz-székesegyház felújítási költségei (I. szakasz) 52 244 970,00

 - A szabadkai Szent Teréz-székesegyház felújítási költségei (II. szakasz) 46 153 846,00

 - A Szabadkai Zsinagóga felújítási költségei 279 511 817,00

 - Sava Babić emlékére kőtömb és emléktábla kidolgozása 170 000,00

 - Humán erőforrás kataszterének kidolgozása 912 956,00

 - Napközis programok fejlesztése 729 430,00

 - Kutatási adatbázisok kialakítása 682 127,00

 - A magyar pedagógusok szakmai, szerbiai akkreditációs képzése 445 620,00

 - Diák- és pedagógusközpontú, magyar szellemiségű vetélkedők, programok

támogatása
34 240,00

 - A középiskolai kollégiumi hálózat tartalmi elemeinek bővítése 1 721 491,00

 - Köztéri szobrok helyreállítási programja 916 027,00

 - A vajdasági magyar szellemi és épített örökség virtuális múzeumának kialakítása 2 858 526,00

 - Felsőoktatási ösztöndíjprogram 1 057 782,00

 - Vackor beiskolázási program 37 975,00

 - Gulag - Elhallgatott történelem című konferencia szervezési költségei 648 271,00

 - Gulag - regionális kutatások és emlékgyűjtés a vajdasági diákok bevonásával 1 181 156,00

 - Diák- és pedagógusközpontú programok 1 765 226,00

 - Kosztolányi Napok keretében megrendezésre kerülő programok támogatása 135 538,00

 - Egyéb 1 000 000,00

2 603 336,00

9 424 2 599 153,00

      200 - Szolgáltatások az oktatás, a kultúra és a sport területén 2 599 153,00

210 Oktatási szolgáltatás 2 599 153,00

10 425 1 100 000,00

      100 - Épületek folyó javítási és karbantartási költségei 200 000,00

     200 - Felszerelések folyó javítási és karbantartási költségei 900 000,00

210 Közlekedési felszerelés folyó javítási és karbantartási költségei 500 000,00

220 Adminisztratív felszerelés folyó javítási és karbantartási költségei 400 000,00

11 426 8 419 397,00

     400 - Tájékoztatási szolgáltatások

     500 - Szakszolgáltatások

     700 - Reprezentációs költség

Speciális szolgáltatások

Folyó javítás és karbantartás

Anyagköltség

ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE

Állandó költségek

     100 - A fizetésforgalom és a banki szolgáltatások költségei 

     400 - Kommunikációs költségek 

     500 - Biztosítási költségek

Szerződés alapján végzett szolgáltatások



850 000,00

110 Irodaanyagok 500 000,00

130 Virágdíszítés, koszorúk stb. 300 000,00

190 Egyéb adminisztratív anyagok 50 000,00

     300 - Alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok 350 000,00

1 200 000,00

5 935 579,00

610 Okatáshoz kapcsolódó anyagok 5 935 579,00

70 880,00

     900 - Egyéb anyagköltség 12 938,00

430 6 702 107,00

Amortizáció 6 702 107,00

460 361 012 249,00

12 465 361 012 249,00

361 012 249,00

KULTÚRA 54 351 675,00

     Vajdasági magyar kulturális épített örökség 520 000,00

Az aracsi pusztatemplom térfigyelő rendszerének működtetése és a talajszkennelés 350 000,00

Köztéri szobrok helyreállítási programjának támogatása 170 000,00

     Vajdasági magyar szellemi kulturális örökség programjai 5 312 444,00

     Szellemi örökség 1 122 000,00

A VMMI archiválási és digitalizálási tevékenységének támogatása 1 000 000,00

A vajdasági magyar szellemi és épített örökség virtuális múzeumának kialakítása 122 000,00

     Tematikus megemlékezések 4 190 444,00

A Magyar Kultúra Ünnepe 2016 400 000,00

Gulag - Elhallgatott történelem című konferencia támogatása 215 828,00

Gulag - regionális kutatások és emlékgyűjtés a vajdasági diákok bevonásával 195 039,00

Gulag - központi emlékhely kialakítása és ünnepélyes felavatása 1 597 077,00

Zenta 800 éves jubileumának rendezvénysorozata 600 000,00

Bácskossuthfalva újratelepítésének 230. évfordulójának ünnepe 100 000,00

A Petrik Pál 100  című kiállítás megszervezése 250 000,00

A Szerémi György emlékiratai című kiadvány megjelentetése 200 000,00

200 éves a magyar színjátszás Szabadkán 500 000,00

70 éves a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár (a mozaikterv kivitelezése és rögzítése) 122 000,00

Nagy Imre, a forradalom miniszterelnöke 60 év - 60 tárgy című kiállítás támogatása 10 500,00

     Értékteremtés 40 369 231,00

     Intézményfejlesztés és esélyteremtés 39 869 231,00

Közgyűjteményi és művelődésiházi fejlesztések 30 769 231,00

A Zentai Magyar Kamaraszínház működési és programtevékenysége 3 000 000,00

A Topolya Község Múzeuma működési költségeinek támogatása 500 000,00

Tanyaszínház 2016 – Bánsági turné 600 000,00

Hivatásos színházak tájolási programja 2 000 000,00

Amatőr színházak tájolási programja 500 000,00

Vajdasági Magyar Drámaíró Verseny 2016 300 000,00

A vajdasági magyar értéktár, hungarikumok, idegenforgalmi

turistautak kiadványai, logótervezés 1 000 000,00

Gion Nándor ifjúsági regénypályázat 300 000,00

Képzőművészeti monográfiák támogatása 500 000,00

A Forum-könyvbusz programjai 400 000,00

     Kiemelt díjak 500 000,00

Híd irodalmi díj 100 000,00

Forum képzőművészeti díj 100 000,00

Pataki-gyűrű díj 100 000,00

Bazsalikom-díj 100 000,00

Életfa díj 100 000,00

     Hagyományőrzés 8 150 000,00

Az Ezüst csengő című kórustalálkozó és szakmai konferencia 200 000,00

A cserkészélet és cserkésztáborok támogatása 600 000,00

Kiemelt jelentőségű rendezvények támogatása – pályázat 2 500 000,00

Általános pályázat amatőr művelődési egyesületek részére 2 500 000,00

Nemzeti önazonosságot őrző hagyományos rendezvények támogatása – pályázat 2 000 000,00

Szűcs Imre gyermek-szavalóverseny 50 000,00

Az én falum nevének és utcáinak története  című helyismereti pályázat 300 000,00

OKTATÁS 294 294 980,00

     Intézményfejlesztés és esélyteremtés 288 632 147,00

2016 a külhoni magyar szakképzés éve 20 653 846,00

Oktatási- és kutatásfejlesztési projektum az újvidéki székhelyű Európa Kollégiumban 19 230 769,00

Középiskolai tartalmi és szakkollégiumi fejlesztések 3 782 692,00

A  2015 a külhoni magyar szakképzés éve program folytatása keretében megszervezendő régiós 

versenyek lebonyolításának támogatása
769 231,00

Vackor beiskolázási program 1 409 526,00

Újvidéki napközis program 2015-2016 887 380,00

Újvidéki napközis program 2016-2017 3 153 846,00

Napközis programok fejlesztése 159 480,00

Felsőoktatási ösztöndíjprogram 2015-2016 145 296 613,00

Felsőoktatási ösztöndíjprogram 2016-2017 80 326 807,00

Általános iskolások szabadidős programjainak támogatása 288 948,00

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB TRANSZFEREK

Egyéb folyó támogatások és transzferek

      100 - Egyéb folyó támogatások és transzferek

      100 - Adminisztratív anyagok költsége

     400 - Közlekedéshez kapcsolódó anyagok

     600 - Oktatáshoz, kultúrához és sporthoz kapcsolódó anyagok

     800 - Tisztítószerek és egyéb anyagköltség

AMORTIZÁCIÓ 



A Várady kiválósági ösztöndíjprogram támogatása 8 241 057,00

A diplomahonosítás költségeinek megtérítése 2015 2 057 908,00

A diplomahonosítás költségeinek megtérítése 2016 1 960 844,00

Hagyományéltető gyermek- és ifjúsági táborok 113 200,00

A Topolyai Zeneiskola 50. évfordulójának megünneplése 300 000,00

     A magyar anyanyelvű pedagógusok szakmai támogatása 5 545 881,00

Humán erőforrás kataszterének kidolgozása – a pedagógusok

szakmai hálózatának megerősítése 347 000,00

Diák- és pedagógusközpontú, magyar szellemiségű vetélkedők, programok

kidolgozása és támogatása 2015. évre vonatkozóan 300 000,00

Diák- és pedagógusközpontú programok támogatása 2016. évre vonatkozóan 79 114,00

A magyar pedagógusok sokrétű szakmai, szerbiai akkreditációs képzése 2016 1 175 767,00

Kiemelt jelentőségű oktatási intézmények támogatása – pályázatok 2 120 000,00

Nem kiemelt jelentőségű oktatási intézmények támogatása – pályázatok 1 524 000,00

     Tudományügy 116 952,00

Kutatási adatbázisok kialakítása, elektronikus könyvtár kiépítése (elektronikus könyvtárkatalógus), 

tanulmányok, cikkek írására pályázatok meghirdetése 116 952,00

TÁJÉKOZTATÁS 11 315 594,00

     Intézményfejlesztés és esélyteremtés 3 000 000,00

A Pannónia Alapítvány fejlesztési támogatása 1 000 000,00

Kistérségi médiaprojektumok támogatása – pályázat 1 000 000,00

A médiához kötődő civil egyesületi munka támogatása 1 000 000,00

     Az írott és elektronikus sajtó színvonalának emelése 1 500 000,00

Az újságírói mentorrendszer  gyakorlatának újraélesztése és fejlesztése 500 000,00

A gyermek, ifjúsági és kisközösségi média szakmai erősítése 500 000,00

Tényfeltáró újságírói pályázat (gazdaság, közélet, kultúra, oktatás) 500 000,00

    Normatív támogatás 6 815 594,00

Pannónia Alapítvány – tartományi támogatásból 4 815 594,00

Magyar Szó Lapkiadó Kft. 1 000 000,00

Hét Nap Lpkiadó Kft. 1 000 000,00

HIVATALOS NYELV- ÉS ÍRÁSHASZNÁLAT 1 050 000,00

Joghallgatók szaknyelvi képzése 150 000,00

Pályázat közmegbízatást végző szerveknek – dokumentumfordítás 350 000,00

A Vajdasági Magyar Nyelvi Iroda honlapjának tartalmi feltöltése 350 000,00

A szerbül anyakönyvezett nevek magyar helyesírással való beírási költségeinek megtérítése 200 000,00

480 7 819 519,00

13 481 7 500 282,00

7 500 282,00

Szórványstratégiai fejlesztések, diák- és pedagógusközpontú programok támogatása 3 014 482,00

Szórványközpontok fejlesztési és programtámogatása 1 000 000,00

Nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek támogatása - pályázat 3 000 000,00

Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségének támogatása és a népesedési cselekvési terv 240 000,00

Németh László Magyar Művelődési Egyesület támogatása 73 800,00

Arany János Magyar Művelődési Egyesület támogatása 20 000,00

Than Fivérek Értelmiségi Kör támogatása 40 000,00

Szabadkai Református Egyházközség támogatása 100 000,00

Sziveri János Művészeti Színpad támogatása 12 000,00

14 482 319 237,00

219 237,00

100 000,00

490 220 712,00

15 499

510 15 659 291,00

16 512 14 776 801,00

4 615 385,00

110 2 darab gépjármű vásárlása 4 615 385,00

7 191 880,00

210 Irodai felszerelés 637 990,00

220 Számítógépes felszerelés 5 929 010,00

230 Kommunikációs felszerelés 100 000,00

240 Elektronikai és fotózási felszerelés 514 880,00

250 Háztartási és vendéglátási felszerelés 10 000,00

2 969 536,00

610 Oktatási felszerelés 2 969 536,00

17 515 882 490,00

 100 - Szellemi vagyon 882 490,00

110 Számítógépes szoftver 382 490,00

120 Irodalmi és művészeti alkotások 500 000,00

862 501 236,00MINDÖSSZESEN

6. szakasz

A határozat további részeiben változatlan marad.

7. szakasz

ALAPESZKÖZÖK

Gépek és felszerelések

 100 - Közlekedési felszerelés

 200 - Adminisztratív felszerelés 

 600 - Oktatási felszerelés 

Szellemi vagyon

Adók, kötelező illetékek és büntetések

 100 - Egyéb adók

 200 - Kötelező illetékek

ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK ÉS TARTALÉKESZKÖZÖK

Tartalékeszközök

EGYÉB KIADÁSOK

Civil szervezetek támogatása

 900 - Nonprofit szervezetek támogatása



……………………………………………

Mgr. Hajnal Jenő,

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke

Jelen határozat 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/14/2016

Keltezés: 2016. december 29.



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt) 23. szakasza 1. bekezdésének b) pontja és 41. szakasza alapján a Magyar 

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a 

következő 

ZÁRADÉKOT 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2017. ÉVI 

MUNKATERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács elfogadja 2017. évi munkatervét. 

A munkaterv szövege a záradék részét képezi. 

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/304/2016 

Keltezés: 2016. december 29. 

 

 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

 

 

 

 



A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

2017. ÉVI MUNKATERVE 

I. Bevezetés 

A Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) a vajdasági magyar nemzeti 

közösség kulturális autonómiájának legfőbb, választott testülete, amelynek közjogi 

beágyazottságát a nemzeti tanácsokról szóló törvény képezi. 

A Magyar Nemzeti Tanács 2010 és 2013 között elfogadott stratégiái a közösségi 

építkezés fontos dokumentumai voltak. Ezek újragondolása 2015 júniusában kezdődött el 

a Tanács elnöke által létrehozott konzultatív testületek összehívásával. A közoktatási és a 

felsőoktatási konzultatív testület munkájának eredményeképpen kerülhetett elfogadásra 

2015. december 22-én A Magyar Nemzeti Tanács oktatásfejlesztési stratégiája (2017–

2020). A Magyar Nemzeti Tanács népesedési akciótervét (2013–2017) a Vajdasági 

Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége vizsgálta felül, és készítette el Népesedési és 

családgondozási cselekvési programját (2017–2020), amelyet a Tanács 2016. május 27-én 

fogadott el Adán. 2017 második felében az új média- és nyelvhasználati stratégia 

elfogadása is esedékes. 2017-ben a többi stratégia aktualizálása és szükség szerinti 

módosítása is várható az illetékes konzultatív testületek javaslatai alapján. 

A Tanács kiemelt feladata az ösztöndíjasokkal való folyamatos, értékorientált 

kommunikáció és törődés: ezzel lelhetjük meg azokat az eszközöket, amelyek által 

kialakulhat a szülőföldjéhez ragaszkodó, arra és kultúrájára büszke, a környezetére 

tudatosan ható fiatal értelmiségi középréteg. Jól tudjuk ugyanis, mennyire fontos, hogy a 

fiatalok a szülőföldjükön érvényesüljenek és feltalálják magukat. 

A civil szervezeteknek sajátos helye van a vajdasági magyarság azonosságtudatának 

formálásában, a társadalmi összetartozás erősítésében, a helyi közösségek önállóságának 

kialakításában. Ez hatványozottan igaz a szórványközösségekben. Épp ezért a Magyar 

Nemzeti Tanács az elkövetkező időszakban még inkább segíteni akarja a civil tevékenység 

szakmai kompetenciájának erősítését mindenekelőtt Közép-, Dél- és Nyugat-Bácskában, 

valamint a Bánságban létrehozott szórványközpontokkal. A közösségfejlesztés 

legfontosabb területei a szükségletekre épülő helyi kezdeményezések segítése, a helyi 

nyilvánosság csatornáinak megnyitása, a közösségi cselekvésért elkötelezett emberek és 

csoportok megerősítése, és a közösség bevonása a helyi döntéselőkészítési folyamatokba. 

A Magyar Nemzeti Tanács kisebbségi jogérvényesítési problémáinak megoldási 

módját nagyrészt az európai uniós csatlakozási folyamatban látja, mégpedig a 23. 

csatlakozási tárgyalási fejezethez kapcsolódó akcióterv és a kisebbségi akcióterv 

meghozatalának folyamatában és hatékony részvételében. Ennek egyik legfontosabb 

garanciája a nemzeti tanácsok eredményes és sokoldalú működése, hatásköreinek és 

jogainak pontos körülhatárolása lehet. Ehhez pedig nélkülözhetetlen egy átfogó, az élet 

minden területén alkalmazható nemzeti tanácsi törvény meghozása. A tavalyi év végéig 

került kidolgozásra a szerbiai kisebbségi akcióterv, amelynek végrehajtása reményeink 

szerint szavatolhatja majd a kisebbségekre vonatkozó jogszabályok hatékonyabb 
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végrehajtását, átláthatóságát, illetve számon kérhetőségét. Mert amit nem építünk be 

szilárdan a szerbiai jogrendbe, a közigazgatásba, az intézményekbe és a költségvetési 

rendszerbe, azt később már csak politikai döntések révén lehet majd megvalósítani. 

Épp ezért 2017-ben ebben a folyamatban elsősorban az a dolgunk, hogy minél 

szorosabb kapcsolatban legyünk mind a szerbiai, mind pedig az uniós intézményekkel és 

azok tisztségviselőivel, hogy közvetlenül is közölhessük velük, hogyan látjuk a 

csatlakozási folyamatot és a kisebbségvédelem helyzetét Szerbiában. Mindezt annak 

érdekében kell megtennünk, hogy a csatlakozási tárgyalások lezárulása után Szerbia úgy 

csatlakozzon az Európai Unióhoz, hogy minél jobb eredményeket érjen el a nemzetiségek 

védelmének a területén, azaz hogy: 

 ebben az időszakban megerősödjön a joguralom és a kisebbségek 

intézményrendszere; 

 gyakorlatilag pedig egy olyan erős alapokon álló kisebbségvédelem jöjjön 

létre, amely a csatlakozás után is életképes marad. 

Számunkra most az a legfontosabb, hogy a kisebbségi jogérvényesítés problémája a 

csatlakozási folyamat legelejétől megkerülhetetlen legyen, és várhatóan, amíg a 

tárgyalások folynak, több éven át nyitva is maradjon így szavatolva a folyamatosan zajló 

egyeztetések során a kisebbségi érdekérvényesítés hosszú távú és eredményes 

megalapozását. 

A Tanács megalakulása óta Szerbia összes nemzeti kisebbségének nemzeti 

tanácsaival szorosan együttműködött, fejlett belső szervezete és intézményrendszere 

mindig is példaként szolgált az összes többi nemzeti tanácsnak saját szervezetük 

kialakításakor. Együttműködve a többi nemzeti tanáccsal a Magyar Nemzeti Tanács 

közösen dolgozott a közös és egymással párhuzamos érdekek teljesebb megvalósításán, 

mint bilaterálisan egy-egy nemzeti tanáccsal, mint pedig az informálisan létező és 

működő Nemzeti Kisebbségek Nemzeti Tanácsainak Koordinációs Testületén (a 

továbbiakban: Koordinációs Testület). 

Az utóbbi években az együttműködés eredményeként a Tanács érdekérvényesítése 

a Koordinációs Testületen belül sikeres, a Tanács élvezi a szerbiai nemzeti tanácsok 

tekintélyét, ezek megbízható partnere. A 2016. évben a Koordinációs testület 

alelnökeként a Magyar Nemzeti Tanács elnökét választották meg a nemzeti tanácsok, 

ezért a testület működési szabályai alapján a 2017. évben a Tanács átveszi az elnöklést a 

testület felett. 
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II. A Tanács általános feladatai 

 A Magyar Nemzeti Tanács 2016. évi 

pénzügyi beszámolójának és zárszámadásának elfogadása 

Határidő: 2017. február 

 A Magyar Nemzeti Tanács Hivatalának 

2016. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása 

Határidő: 2017. február 

 A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó 

Bizottságának 2016. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása 

Határidő: 2017. február 

 A 2018. évi költségvetés meghozatala 

Határidő: 2017. december 

 A 2018. évi munkaterv meghozatala 

Határidő: 2017. december 

 Egyéb törvényes hatáskörök gyakorlása 

Határidő: folyamatos 

 A Magyar Nemzeti Tanács stratégiamódosítási 

és alkotási kezdeményezései az illetékes konzultatív testületek 

2015-ben megkezdett közvetlen konzultációk eredményeinek 

felhasználásával és hasznosításával 

Határidő: 2017. június 

 A Magyar Nemzeti Tanács médiastratégiájának 

megvitatása és módosításának elfogadása 

Határidő: 2017. október 

 Részvétel A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól 

szóló törvény módosítási folyamatában 

Határidő: folyamatos 

 A Nemzeti Kisebbségek Nemzeti Tanácsai Koordinációs Testületének 

vezetése, elnöklés a testületben 

Határidő: folyamatos 
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III. A Tanács finanszírozása 

A nemzeti tanácsok munkájának finanszírozását a Szerb Köztársaság költségvetéséről 

szóló törvény, illetve a Vajdaság Autonóm Tartomány és a helyi önkormányzatok 

költségvetéséről szóló határozatok rendezik. 

A Szerb Köztársaság költségvetéséből származó pénzeszközök elosztását a 2010. 

december 25-e óta hatályos kormányrendelet (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 

95/2010. sz. és 33/2013. sz.) és a 2012. december 30-a óta hatályos tartományi határozat 

(A Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 40/2012. sz.) szabályozza figyelembe 

véve egy-egy nemzeti közösség lélekszámát és intézményrendszerének fejlettségét. A 

pontozási rendszer nyomon követését illetően a Kisebbségi és Emberi Jogi Irodával jó 

együttműködés alakult ki. 

A Szerb Köztársaság költségvetésével szavatolt eszközök 30%-át a Szerb 

Köztársaságban bejegyzett nemzeti tanácsok azonos arányban kapják meg, míg a 

fennmaradó pénzösszeg arányos elosztásának mércéje az egy-egy nemzeti tanács által 

képviselt nemzeti közösség lélekszáma, valamint a kultúra, az oktatás, a tájékoztatás és a 

hivatalos nyelv- és íráshasználat terén működő magyar szervezetek száma és az általuk 

kifejtett tevékenység mértéke. 

A helyi önkormányzatok költségvetésében az erre a célra előirányzott eszközökből 

azok a nemzeti tanácsok részesülhetnek, amelyeknek nemzeti közössége eléri a helyi 

önkormányzat összlakosságának legalább a 10%-át, vagy olyan nemzeti kisebbséget 

képviselnek, melynek nyelve a helyi önkormányzat területén hivatalos használatban van. A 

finanszírozás végleges és elfogadható rendezése céljából helyi szinten további 

jogszabályok meghozatala szükséges. 

A Tanács működése és kiterjedt, sokoldalú programtevékenysége legnagyobb 

mértékben az anyaország és a Magyar Kormány támogatásának köszönhető. 

IV. Infrastrukturális fejlesztések 

A Tanács hatásköreinek gyakorlásához – hála a 2015–2016. évi fejlesztéseknek és 

gépesítéseknek – megfelelő műszaki felszereltséggel rendelkezik, így erre az évre csak a 

számítógépes géppark felhasználói alkalmazásainak a frissítése és a tanács 

gépkocsiparkjának a megújítása szükséges. A Tanács három személyautója elhasználódott, 

elöregedett és technológiai szempontból elavult, ezért azok korszerűbb, 

energiatakarékosabb, valamint kevésbé környezetszennyezőbbekre ajánlatos cserélni: két 

úgynevezett kis-középkategóriás, valamint egy nagy-középkategóriás személygépkocsira. 
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V. Az egyes területek munkatervei 

Oktatás 

2017-ben is kiemelt prioritás marad: magyar bölcsődei és óvodai csoport indítása, a 

Vackor program, az iskolakezdést támogató csomagok kiosztása, az iskolabusz- és a 

napközis program, a felsőoktatási ösztöndíjazás annak teljesítmény- és szociális alapú 

megújításával, a szakképzett és a Tanács által ösztöndíjban vagy más támogatásban 

részesült fiatalok szülőföldön való érvényesülésének serkentése, az egész életen át tartó 

tanulás, a magyar nyelvű fejlesztőpedagógia, az alapítói/társalapítói jogok átvétele az 

előzőleg kezdeményezett 20 magyarul is oktató általános iskola, illetve a szabadkai 

középiskolai diákotthon esetében. 

Az idei év oktatásfejlesztésének középpontjában a magyar óvódahálózat fejlesztése 

áll. Szórványóvodai központ kialakítását tervezzük: Nyugat-Bácskában, a Szerémségben, 

Észak- és Közép-Bánságban egy-egy, a Dél-Bánságban pedig két helyszínnel. A 

megvalósításhoz ingatlan átalakítás/felújítás/vásárlás, óvodai kellékek és felszerelések 

beszerzése és modern játszóterek kialakítása szükséges. Egyes esetekben a szerbiai 

előírásoknak megfelelő létszámú és szakképzettségű alkalmazottak teljes bérének 

biztosítása vagy fizetéskiegészítése, más esetekben a működési költségek kiegészítése 

merül fel igényként. Valamennyi új szórványóvodai központ esetében kisbusz beszerzése 

is szükséges annak érdekében, hogy a távolabbi településekről a gyerekeket biztonságos 

körülmények között a központba be tudják utaztatni. Mindezt a gyér tömegközlekedési 

lehetőségek is indokolják. A tömbmagyarság területén működő óvodákban úgynevezett 

„magyar sarkok” (magyar társasjátékok, szemléltető eszközök, didaktikai anyagok stb.) 

kialakítása esedékes, valamint korszerű, vonzó, EU-konform játszóterek építése. A 

beszerzendő eszközök a Tanács tulajdonát képezik majd. 

A Tanács 2015. december 22-én fogadta el új oktatásfejlesztési stratégiáját, amely 

új alapokra helyezi a vajdasági magyar felsőoktatás kiterjesztését is. A vajdasági magyar 

nyelvű felsőoktatási képzések számának növelése érdekében 2017-ben legfőbb célunk: 

 az Európa Kollégium szakkollégiumi rendszerének megerősítése, 

 a szerbiai akkreditált állami intézményeknek a támogatása (az Újvidéki 

Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara épületének teljes, befejező 

felújítása és a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola épületének állagmegóvása 

és nyílászáróinak cseréje), továbbá magyar nyelvű képzési kínálatának 

bővítése az oktatói és hallgatói mobilitásban rejlő lehetőségek kiaknázásával 

(Makovecz-program), 

 a magyarországi felsőoktatási intézmények kihelyezett képzéseinek 

a hazai jogrendhez való minél nagyobb mértékű összehangolása, és 

 legkésőbb 2017 októberéig egy felsőoktatási képzőközpont létrehozása, amely 

olyan infrastruktúrával rendelkezik majd, hogy magyarországi modell szerint is 
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alkalmas legyen kizárólag a magyar nyelvhez köthető képzések és átképzések 

lebonyolítására. 

Mindezeknek a fejlesztéseknek természetesen alkalmazkodniuk kell az egyetemi 

autonómiához, és illeszkedniük kell a már működő vajdasági magyar nyelvű képzési 

szerkezethez elkerülve minden párhuzamosságot. Valamennyi „kihelyezett képzés” 

esetén alapkövetelmény: a szerzett oklevelek szerbiai elismerése, illetve a minél 

sikeresebb elhelyezkedési lehetőségek érdekében a képzések két nyelven (magyarul és 

szerbül) folyó oktatása egy optimális arány kialakításával. 

A magyar közoktatás szakmai színvonalának emelése, 

minőségének javítása 

 Az oktatási emberi erőforrás kataszterének 

és adatbázisának fejlesztése 

Határidő: folyamatos 

 A vajdasági magyar pedagógusok sokrétű szakmai, 

Szerbiában akkreditált továbbképzésének támogatása 

Határidő: folyamatos 

 Diák- és pedagógusközpontú, magyar szellemiségű 

vetélkedők és programok támogatása 

Határidő: folyamatos 

 Az iskolák didaktikus eszközállományának 

fejlesztése pályázat útján 

Határidő: 2017. tavasz és ősz 

 Szakmai továbbképzések támogatása pályázat útján 

Határidő: 2017. tavasz és ősz 

 A magyar identitást erősítő és fejlesztő 

közoktatási programok támogatása elsősorban gimnáziumok 

és művészeti szakközépiskolák részére 

Határidő: folyamatos 

 A magyar nyelvű fejlesztőpedagógiai hálózat bővítése 

Határidő: folyamatos 

 Tehetséggondozó programok támogatása 

Határidő: folyamatos 

 Magyar tankönyvek és tankönyvfordítások szakmai véleményezése, 

javítások, átalakítások kezdeményezése, illetve jóváhagyása 

Határidő: folyamatos 
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 Együttműködés a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti 

Közösségi – Kisebbségi Titkársággal, a Vajdasági Pedagógiai Intézettel, 

az Oktatási és Nevelési Fejlesztési Intézettel, az Oktatási és Nevelési 

Minőségellenőrző Intézettel, a Szerb Oktatási, Tudományügyi 

és Technológiafejlesztési Minisztériummal, a tankönyvkiadó intézetekkel 

a magyar nyelvű oktatást érintő kérdésekben – tantervek, kiindulópontok, 

standardok, tankönyvkiegészítők kidolgozása, tankönyv-véleményezések, 

valamint az oktatással kapcsolatos más megbízások terén 

Határidő: folyamatos 

 Együttműködés a vajdasági helyi önkormányzatokkal, 

különös tekintettel az oktatással megbízott tanácstagokkal 

Határidő: folyamatos 

 Együttműködés az anyaországi Emberi Erőforrások 

Minisztériumával, civil szervezetekkel és a külhoni magyarokat 

érintő minden más fórummal 

Határidő: folyamatos 

 Az oktatási intézmények (iskoláskor előtti intézmények, 

általános és középiskolák, diák- és egyetemista otthonok, felsőoktatási 

intézmények) személyi kinevezéseivel kapcsolatos 

véleménynyilvánítás és tagjelölés 

Határidő: folyamatos 

A magyarul tanuló diákok arányának növelése 

 Az óvodapedagógusokkal való együttműködés fejlesztése, 

közös szemlélet kialakítása az anyanyelvi oktatás előnyeiről, partneri 

viszony kialakítása a beiskolázási kampány támogatása céljából 

Határidő: 2017. tavasz 

 A beiskolázási kampány koordinálása, óvodai 

és beiskolázási csomagok előkészítése és szétosztása 

Határidő: 2017. március–szeptember 

 Az iskolabuszok működésének koordinálása, a szükséges igények 

felmérése és összehangolása a meglévő rendszerrel; az iskolai napközi 

program támogatása szórványközösségekben 

Határidő: folyamatos 

 Pályaválasztási kampány, tájékoztatás a továbbtanulásról 

Határidő: 2017. március, november–december 
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 Az igazgatókkal, pedagógusokkal, osztályfőnökökkel 

való partneri viszony továbbépítése, közös szemlélet kialakítása 

az anyanyelven való oktatás előnyeivel kapcsolatban 

Határidő: folyamatos 

 Partneri viszony ápolása a vajdasági 

diáksegélyező- és pedagógusegyesületekkel 

Határidő: folyamatos 

A magyar közösség továbbtanulását és képzettségi szintjének 

emelését segítő programok 

 Egyetemi felvételi felkészítő tanfolyam 

online és tantermi felkészítő órák formájában 

Határidő: 2017. február–június 

 Egynapos újvidéki kirándulás 

a középiskolák harmadik osztályos tanulói számára 

Határidő: 2017. március–április 

 A Tanács komplex ösztöndíjprogramjának 

ismertetése szülőértekezleteken és az osztályfőnöki órákon 

Határidő: 2017. március, november–december 

 Partneri viszony kialakítása az Európa Kollégiummal 

és közös programok megvalósítása a kollégium népszerűsítésére 

Határidő: folyamatos 

 Együttműködés a Felsőoktatási konzultatív testülettel 

az Újvidéki Egyetem karainak és a szabadkai Műszaki 

Szakfőiskola népszerűsítése céljából 

Határidő: folyamatos 

 Ösztöndíjprogram (alap, mesteri, 

doktori és demonstrátori ösztöndíjak) 

Határidő: folyamatos 

 Szerb nyelvű felzárkóztató tanfolyam 

Határidő: 2017. július–szeptember 

 A Zentai Közkórház főnővérei 

képzésének ösztöndíjazása 

Határidő: folyamatos 
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Nemzeti önazonosságot erősítő óvodai és iskolai tartalmak 

növelése a magyar nyelvű oktatásban 

 A magyarság szempontjából kiemelt 

kulturális, történelmi és természeti értékek megismerésére 

irányuló iskolai programok támogatása 

Határidő: 2017. tavasz és ősz 

 A néphagyományok mint választható tantárgy 

az általános iskola alsó osztályaiban tanári segédanyagának 

szerkesztése és megjelentetése a pedagógusportálon 

Határidő: 2017. július 

 A szülőföld szeretetét erősítő oktatási-nevelési programok 

és osztálykirándulások támogatása 

Határidő: 2017. szeptember–október 

 Módszertani segédanyagok szerkesztése 

és közvetítése a magyarul tanító pedagógusokhoz 

Határidő: folyamatos 

 A vajdasági gyermek- és ifjúsági rendezvények támogatása 

Határidő: folyamatos 

 Nemzeti önazonosságunkat növelő hazai és Kárpát-medencei 

versenyek népszerűsítése a tanulók bekapcsolásával 

Határidő: folyamatos 

 Hagyományéltető táborok szervezésének támogatása 

Határidő: folyamatos 

 Önazonosságot fejlesztő képzések – tematikus évek 

Határidő: folyamatos 

 Magyar szellemiségű oktatási projektek támogatása 

Határidő: folyamatos 

 Az iskolák együttműködésének szorgalmazása 

a színházakkal, könyvtárakkal, a múzeumokkal, képtárakkal 

és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézettel 

Határidő: folyamatos 

 A Tanács összekötő szerepet vállal 

az iskolák és a cserkészmozgalom között 

Határidő: folyamatos 
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A szerb mint nem anyanyelv tantárgy tanításának reformja 

 Alternatív szerb nyelvű felzárkóztató tanfolyamok 

a középiskolások 3. és 4. osztályosai számára több helyszínen, 

nyári intenzív kurzus keretében 

Határidő: 2017. július–augusztus 

 Alternatív szerb nyelvű 

felkészítő tanfolyam az első éves egyetemisták számára 

Határidő: 2017. szeptember 

 A szerb mint nem anyanyelv tantárgy oktatási reformjának 

a nyomon követése és további együttműködés a szerbiai Oktatási, 

Tudományügyi és Technológiafejlesztési Minisztériummal, 

az Oktatás- és Nevelésfejlesztő Intézettel 

Határidő: folyamatos 

 Szerb nyelvű felzárkóztató foglalkozások, 

szakkörök szervezése az általános és középiskolákban 

Határidő: folyamatos 

A magyar mint környezetnyelv és az anyanyelvápolás 

tanulásának népszerűsítése 

 A magyar mint környezetnyelv program 

támogatása a szórványközösségek óvodai csoportjaiban 

Határidő: folyamatos 

 Anyanyelvápolás a nemzeti kultúra elemeivel – 

választható tantárgy népszerűsítése és támogatása 

a szórványtelepülések iskoláiban 

Határidő: folyamatos 

A Vajdaságban a magyar nyelvű felsőoktatási 

képzések számának a növelése 

 Az Európa Kollégium szakkollégiumi rendszerének erősítése 

Határidő: folyamatos 

 A szerbiai akkreditált állami intézményeknek 

a támogatása és magyar nyelvű képzési kínálatának bővítése 

Határidő: folyamatos 

 A magyarországi és a szerbiai felsőoktatási 

intézmények közötti oktatói és hallgatói mobilitás fellendítése 

Határidő: folyamatos 
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 A magyarországi felsőoktatási intézmények 

kihelyezett képzéseinek az itteni jogrendhez való 

minél nagyobb mértékű illeszkedése 

Határidő: folyamatos 

 Egy felsőoktatási képzési központ 

létrehozása és működtetése 

Határidő: 2017. december 31. 

A Tanács 2017-ben igény szerint, de legalább kétszer összehívja a közoktatási konzultatív 

testületek és a Felsőoktatási konzultatív testület ülését. Az Oktatási Bizottság rendes és 

elektronikus üléseit folyamatosan a beérkező és elbírálásra váró kérelmek, a pályázati 

kiírások és egyéb fontos megvitatásra ajánlott kérdések függvényében hívja össze. A 

bizottság elnöke a Tanács ülésein ismerteti a Tanács tagjaival és a közvéleménnyel a 

meghozott döntéseket. 

Kultúra 

Az elmúlt négy évben sikerült életre hívni a vajdasági magyar kulturális hálót. 

Művelődési egyesületeink és intézményeink egymással és a közösséggel úgy működnek 

együtt, hogy alapjában megváltozott a vajdasági magyar kulturális térkép, hiszen komoly 

minőségi változások történtek mind az értékvédelemben, mind az értékteremtésben, mind 

pedig a hagyományőrzésben. Mindez újrafogalmazza a szükséges tartalmi megerősítés 

irányait is. 

2017-ben így kerülhet még inkább előtérbe a magyar érdekeltségű közgyűjtemények 

(ezúttal a könyvtárak, múzeumok és levéltárak) állománygyarapítása, illetve 

infokommunikációs, műszaki-technikai fejlesztése és egységes hálózatba szervezése, a 

nemzeti önazonosságot őrző hagyományos rendezvények erőteljesebb támogatása, a 

vajdasági magyar fesztiválok kiemelt támogatása, a vajdasági magyar fesztiválok 

beemelése a régió kulturális terébe is. Célunk még az amatőr színjátszók 

megbecsültségének növelése, az egyházi jellegű megmozdulások kiemelt támogatása, a 

meglévő vajdasági magyar gyermek- és ifjúsági táborok szellemiségének, cél- és 

támogatási rendszerének biztosítása, mégpedig a magyar nemzeti értékek megőrzéséhez, 

erősítéséhez való hozzájárulással és a lokalitáshoz való ragaszkodás erősítésével, 

valamint a művelődési jellegű civil szervezetek települési és regionális szintű 

együttműködésének, közös megmozdulásainak és rendezvényeinek ösztönzése is. 

Napjainkban nincs olyan közösség, amely ne érezné annak a felelősségét és terhét, 

hogy miként őrizheti meg kulturális arculatát, önazonosságát, azt a nemzeti kulturális 

örökséget, amely önbecsülésének és mások iránti tiszteletének a forrása lehet. Mindez 

esetünkben a kulturális értékek felé fordulást sürgeti továbbra is, mindenekelőtt Bácska, 

Bánság és Szerémség magyar történetének és szellemi alakulásának újbóli felfedezését, 

valamint tárgyi és szellemi örökségének megismerését és megvédését. 
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Kulturális értékeink szerteágazó területei közül a turisztikai hasznosításba 

támogatási politikánkkal így igyekszünk bevonni a délvidéki kulturális örökség elemeit 

csakúgy, mint a jelenkori vajdasági magyar kultúrát és művészetet, a természeti 

kincseinket bemutató programokat, rendezvényeket és az egyházi-vallási helyszíneket, 

programokat. 

2017 és 2020 között a vajdasági magyar közgyűjtemények hálózatba 

szervezettségét, a művelődési házak felújítását, a magyar könyvtárak állományának 

gyarapítását és egységes nyilvántartási rendszerét, továbbá a magyar érdekeltségű 

múzeumok és levéltárak műszaki-technikai fejlesztését elősegítő program indul. 2017-

ben ezekre a célokra több mint 30 millió dinár áll majd rendelkezésre. 

A vajdasági magyarság épített örökségének megújítása 

 Műemlékvédelem és -gondozás – Aracson, 

Csúrogon, parkosítás; más helyszíneken térfigyelő 

kamerák felállítása stb. 

Határidő: folyamatos 

 Vajdasági egyházfejlesztési programok: 

a 175 éves padéi Havas Boldogasszony-templom 

felújításának befejezése 

Határidő: 2017. augusztus 

 Vajdasági egyházfejlesztési programok: 

a Tallián család kápolnájának felújítása a törökkanizsai 

katolikus temetőben 

Határidő: 2017. november 

 Vajdasági egyházfejlesztési programok: 

a szabadkai Szent Teréz-székesegyház felújításának 

II. szakasza 

Határidő: 2017. december 

 Vajdasági egyházfejlesztési programok: 

a Szabadkai Zsinagóga belső tereinek és környékének 

teljes felújítása 

Határidő: 2017. december 31. 

 A Szabadkai Városi Könyvtár olvasótermének 

felújítása (II. szakasz) 

Határidő: 2017. december 

 Az aracsi kő másolatának elkészítése 

Határidő: 2017. december 
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 A belcsényi Spitzer-kastély felújításához szükséges 

tervdokumentáció beszerzése és feldolgozása az épület 

rekonstrukciójához. Az épület tervezője a kor 

legnevesebb építésze, az Országház megálmodója, 

Steindl Imre (1839—1902) 

Határidő: 2017. december 

 A vajdasági római katolikus templomok 

építészeti stílusa 1699-től 1939-ig című monográfia 

magyar nyelvű kiadásának támogatása 

Határidő: 2017. december 

A vajdasági magyar szellemi kulturális örökség programjai 

Szellemi örökség 

 A hadisírok gondozási tervének kidolgozása 

Határidő: 2017. december 

 Az 1941–48-as időszakra vonatkozó kutatások 

folytatása, konferencia tartása, kiadványok bemutatása 

Határidő: 2017. január–december 

 A bukovinai székelyek bácskai élete (1941–1944) 

tárgyi emlékeinek megmentése és kiállítása (I. ütem) 

Határidő: 2017. január–december 

 Magyarkanizsa monográfiája második kötete 

kiadásának támogatása 

Határidő: 2017. december 

 A Bácsország című vajdasági honismereti szemle 

2017. évi két összevont számának kiadása 

Határidő: 2017. január–december 

 A vajdasági magyar virtuális örökségmúzeum fejlesztése 

Határidő: folyamatos 

 A magyar érdekeltségű közgyűjteményi kompetenciaközpontok 

hardver- és szoftverfejlesztése 

Határidő: folyamatos 

 Archiválási és digitalizálási támogatások: 

Magyar Szó című napilapunk digitalizálásának 

folytatása (II. ütem) 

Határidő: 2017. december 
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Tematikus megemlékezések 

 A zentai csata 320. évfordulójához kapcsolódó 

kiadványok megjelentetése 

Határidő: 2017. szeptember 

 A magyar kultúra ünnepe 2017 

Határidő: 2017. január 

 A Reformáció és a Szent László Emlékév 

tematikus programjainak támogatása 

Határidő: 2017. január–december 

 Tematikus néprajzi konferencia a reformáció 

500. évfordulója alkalmából 

Határidő: 2017. augusztus 

 Az Arany János Emlékév 

tematikus programjainak támogatása 

Határidő: 2017. január–december 

 Évfordulók tematikus programjainak támogatása 

Sinkó Ervin 50, Gion Nándor 15, Juhász Erzsébet 70, 

Burkus Valéria 100 

Határidő: 2017. január–december 

 Zentai csata 320. évfordulójának 

jubileumi rendezvénysorozata 

Határidő: 2017. szeptember 

 A zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ 

kiadói és kiállítási tevékenységének támogatása 

Határidő: 2017. szeptember 

 A Tanyaszínház 2017. évi, jubileumi 

bemutatójának támogatása 

Határidő: 2017. július–augusztus 

 A XX. Podolszki József Irodalmi Emléknap 

jubileumi programjainak támogatása 

Határidő: 2017 márciusa 

 Sava Babić emlékére kőtömb és emléktábla 

állítása a palicsi könyvtár előtti parkban 

Határidő: 2017. november 23. 



• 15 • 

 

Értékteremtés 

Intézményfejlesztés és esélyteremtés 

 A Zentai Magyar Kamaraszínház működési 

és programtámogatása 

Határidő: 2017. január–december 

 A Zentai Magyar Kamaraszínház 

új színházi és táncszínházi produkcióinak 

létrehozására a tájolás jegyében 

Határidő: 2017. december 31. 

 A kiemelt jelentőségű közkönyvtárak 

állománygyarapítása elsősorban a legújabb gyermek- 

szép- és szakirodalommal 

Határidő: 2017. május 

 Öt raktárhelyiség bepolcozása 

a zentai kaszárnya felújított helyiségeiben 

Határidő: 2017. december 

 A Szabadkai Városi Múzeum 

műszaki-technikai fejlesztése 

Határidő: 2017. május 

 A Zentai Városi Múzeum 

műszaki-technikai fejlesztése 

Határidő: 2017. május 

 Topolya Község Múzeumának 

műszaki-technikai fejlesztése, valamint 

működési és programtámogatása 

Határidő: 2017. május 

 Tanyaszínház 2017 – Szórványturné 

Határidő: 2017. december 31. 

 Fesztiváltartalmak, értéktár-katalógusok, 

idegenforgalmi kiadványok 

Határidő: 2017. december 31. 

 Képzőművészeti monográfiák kiadásának támogatása 

Határidő: 2017. december 31. 

 A Forum könyvbusz programjai 

Határidő: 2017. december 31. 
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 Hivatásos színházaink tájolási programja 

Határidő: folyamatos 

 Bicskei Zoltán Álmok hava című, történelmi játékfilmje 

vajdasági forgalmazásának támogatása 

Határidő: 2017. április–május 

 Amatőr színházak tájolási programja 

Határidő: folyamatos 

 Muzslyán tájház kialakítása 

az egykori községháza épületében 

és a helyi művelődési egyesület 

székháza mellékhelyiségeinek 

felújítása és a nyílászárók cseréje 

Határidő: 2017. május 

 A bácskossuthfalvi színházterem 

színpadi része felújításának befejezése 

Határidő: 2017. május 

 Az adai Vadvirág Hagyományápoló Kör 

székházának felújítása 

Határidő: 2017. május 

 A topolyai Kodály Zoltán Magyar 

Művelődési Központ programtevékenységének 

és székházfejlesztéseinek támogatása 

Határidő: 2017. május 

 A kúlai Népkör Magyar Művelődési Központ 

székháza felújításának befejezése 

Határidő: 2017. május 

 A szabadkai Népkör Magyar Művelődési 

Központ székháza állagmegőrző munkálatainak 

és infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 

Határidő: 2017. május 

 A Talentum-ház pincéjének 

felújítása és funkcióba helyezése 

Határidő: 2017. május 

 Az óbecsei Petőfi Sándor Magyar 

Kultúrkör székházának felújítása 

Határidő: 2017. május 
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 A zentagunarasi színház épületének felújítása 

Határidő: 2017 május 

Kortárs művészeti tevékenység 

 A Középiskolások L. Művészeti Vetélkedőjének támogatása – 

hagyományos és jubileumi rendezvények, kiadványok stb. 

Határidő: 2017. január–április 

 Az Általános Iskolások XVI. Művészeti Vetélkedője 

Határidő: 2017. május 

 Desiré villamosa – kortárs művészeket bemutató programsorozat 

Határidő: 2017. december 31. 

 Gion Nándor ifjúsági regénypályázat 

Határidő: folyamatos 

Kiemelt díjak 

 Életfa díj 

Határidő: 2017. január 

 Bazsalikom-díj 

Határidő: 2017. október 

 Pataki-gyűrű díj 

Határidő: 2017. október 

 Híd irodalmi díj 

Határidő: 2017. december 

 Forum képzőművészeti díj 

Határidő: 2017. december 

 Forum művészeti díj 

Határidő: 2017. december 

A vajdasági magyar fesztiválok kiemelt támogatása 

 A Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 

XXII. Találkozója Bácsfeketehegyen 

Határidő: 2017. március–április 

 Az idén Bácskossuthfalván megrendezésre kerülő 

Durindó és Gyöngyösbokréta Fesztivál támogatása 

Határidő: 2017. június 
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 Az Énekelt Versek XXII. Zentai Fesztiválja 

Határidő: 2017. május 

 Desiré Central Station 2017 Színházi Fesztivál Szabadkán 

Határidő: 2017. november–december 

Hagyományőrzés 

 Az Ezüst csengő című vajdasági egyházi gyermek- 

és ifjúsági kórusok találkozója és szakmai konferenciája 

Határidő: 2017. január–május 

 A Vajdasági Magyar Cserkész Egyesület tagtoborzó táborai 

Határidő: 2017. július–augusztus 

 Kiemelt jelentőségű rendezvények támogatása – pályázat 

Határidő: 2017. december 

 Általános pályázat amatőr művelődési egyesületek részére 

Határidő: 2017. december 

 Nemzeti önazonosságot őrző hagyományos 

rendezvények támogatása amatőr egyesületek részére 

Határidő: 2017. december 

Egyéb tevékenység 

 Éves találkozó keretében kapcsolattartás 

a kiemelt jelentőségű és társalapított intézményekkel 

Határidő: folyamatos 

 Éves találkozó keretében kapcsolattartás 

a kiemelt jelentőségű rendezvények szervezőivel 

Határidő: folyamatos 

 Szórványstratégiai fejlesztések, 

programtámogatások 

Határidő: folyamatos 

Tájékoztatás 

Annak az elvnek a maradéktalan tiszteletben tartása mellet, mely szerint a kisebbségi sajtó 

szabadsága közösségileg elkötelezett, a jelenlegi vajdasági magyar regionális és helyi 

média jövőjét egy egységes magyar médiahálózat kialakítása szavatolhatja. Ennek 

megvalósítását látjuk egy magyar médiaház létrehozásával, amelyhez a tartományban 

már működő magyar nyelvű, közszolgálati tartalmakat gyártó szerkesztőségek 

hálózatának a bővítése szükséges. Egyedül a folyamatos műsorcserék törölhetik el a 

szórvány és a tömbmagyarság közti médiaűrt azáltal, hogy a kistérségek eseményeinek, 



• 19 • 

 

terveinek, problémáinak a média által való felkarolása jelentheti azt a fontos kapcsolatot, 

amely összeköti a vajdasági magyar közösséget fenntartva a tudatot, hogy léteznek, 

dolgoznak, alkotnak magyarok szerte a Vajdaságban. 

Ennek érdekében 2017-ben elkezdődik a szabadkai székhelyű Pannon Médiaház 

kialakítása (az épület felújításával és új stúdió építésével), az intézmény pénzügyi 

helyzetének további stabilizálása, a sugárzási terület további bővítése (elsősorban a 

Bánság, Újvidék és a Szerémség térségében), a magyarországi és a szerbiai közszolgálati 

médiával kiépített kapcsolatok további erősítése, a magánosítási kényszer nyomán 

megszűnt kistérségi médiák bekapcsolása a Pannon Médiaház rendszerébe, a tudósítók új 

felszereléssel való ellátása, Újvidéken televízió- és rádióstúdió kialakítása. 

A Magyar Nemzeti Tanács szempontjából továbbra is meghatározó szerephez jut 

napilapunk, a Magyar Szó és hetilapunk, a Hét Nap is az eddigi stratégiai elképzelésekkel 

összhangban. 

 A 70 éves Jó Pajtás című gyermeklap jubileumi számának 

és programjainak támogatása 

Határidő: 2017. január–december 

 Konferencia a gyermek és ifjúsági kisebbségi lapokról 

Határidő: 2017. október 

 A kistérségi tájékoztatási eszközök helyzetének 

és támogatási rendszerének kialakítása az önkormányzatokkal közösen 

Határidő: folyamatos 

 A vajdasági magyar írott és elektronikus sajtó színvonalának emelése 

Határidő: folyamatos 

 Az újságíróképzés és a terepi újságírás, 

valamint az újságírói mentorrendszer éltetése 

Határidő: folyamatos 

 A médiához kötődő civil egyesületi munka 

anyagi támogatása és tevékenységének a közvélemény előtti bemutatása 

Határidő: folyamatos 

Hivatalos nyelv- és íráshasználat 

2017-ben stratégiai céljaink közül kiemelt feladat lesz: az új hivatalos nyelvhasználati 

törvénytervezet kidolgozásában való közreműködésünk, a Vajdasági Magyar Nyelvi 

Iroda létrehozása, a szerb nyelven anyakönyvezett nevek magyar helyesírással való 

beírási költségeinek megtérítése, a magyar–szerb középszótár projektumának 

támogatása, a fiatalok és a hivatalos nyelvhasználat kapcsolatát érintő programok 

támogatása, szakfordításokat támogató projektumok ösztönzése, valamint jogi-
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szaknyelvi továbbképzések folyamatos szervezése a tavaly megalakult Vajdasági Magyar 

Jogász Egylettel közösen. 

2017 második felében esedékes a nyelvhasználati stratégia újragondolása és 

kidolgozása a következő időszakra. 

A hivatalos nyelvhasználati jogszabályi háttér fejlesztése 

 Részvétel A hivatalos nyelv- és íráshasználatról 

szóló törvény módosítási folyamatában 

Határidő: folyamatos 

 Szükség szerint törvényességi és alkotmányossági 

felülvizsgálat megindítása 

Határidő: folyamatos 

 Állásfoglalás a hivatalos nyelvhasználatot érintő kérdésekben, 

jogszabálytervezetek, jelentések kapcsán, folyamatos jogvédelem 

Határidő: folyamatos 

A már meglévő jogszabályoknak a hatóságok részéről 

való hatékonyabb alkalmazása 

 Jogi-szaknyelvi szeminárium 

Határidő: 2017. június 

 Fordítói szeminárium joghallgatóknak, 

önkormányzati fordítóknak 

Határidő: 2017. november 

 Szemináriumok nyelvi jogokról 

közhivatalnokok részére 

Határidő: folyamatos 

 Törvény- és egyéb általános jogszabályfordítások 

magyar nyelven, további együttműködés a Paragraf Lex-szel 

Határidő: folyamatos 

 A magyar nyelvű jogi iratminta-gyűjtemény bővítése 

Határidő: folyamatos 

 A Vajdasági Magyar Nyelvi Iroda 

honlapjának működtetése és bővítése 

Határidő: folyamatos 

 Magyar nyelvű szórólapok összeállítása a nyelvi jogokról 

Határidő: 2017. március 
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A magyar közösség nyelvi jogok és maga a nyelv iránti viszonyulásának javítása 

 A Nyelvi jogaink Szerbiában – Anyanyelvhasználati útmutató című 

kiadvány iskolákban történő terjesztése 

Határidő: 2017. május 

 Az MNT és KMV közötti együttműködés folytatása 

Határidő: 2017. március–május 

 A szerbül anyakönyvezett nevek magyar helyesírással 

való beírási költségeinek megtérítése elnevezésű projektum bonyolítása 

Határidő: folyamatos 

 A magyar hivatalos nyelvhasználat népszerűsítése médiareklámok, 

valamint a hivatalos nyelvhasználatról szóló társadalmi célú felhívások 

révén a magyar nyelvű írott és elektronikus médiában 

Határidő: folyamatos 

 A „Magyar nyelv hivatalos használatáért” díj odaítélése 

Határidő: 2017. december 

Kutatások 

A 20. század második fele óta egész Európában – így Szerbiában is – komoly gondot 

okoz a születésszám csökkenése és az elvándorlás, kisebbségi szempontból pedig az 

asszimiláció is. Az ország népesedéspolitikáját tehát elsősorban a születésszám 

növelésére kellene alapozni, melynek kiemelt eleme kell, hogy legyen a családpolitika, 

illetve közvetve az otthonteremtés és otthonmegtartás is. 

Egy összehasonlító felmérés szerint a Kárpát-medencei magyarság száma mintegy 

10 százalékkal csökken, ám a határon túli régiókban ez a csökkenés sokkal intenzívebb, 

elérheti majd a 30 százalékot is. Ez azt jelenti, hogy a kisebbségi magyar népességnek 

nemcsak a száma, hanem részaránya is csökken, ami esetünkben kisebbségi léthelyzetünk 

minden mozzanatára, de legelőször is az anyanyelvű oktatás jövőbeni helyzetére hat ki. 

A magyarság fogyása továbbá együtt jár a népesség elöregedésével, amely óhatatlanul is 

magával hozza az inaktív és aktív populáció arányának növekedését is. 

A Magyar Nemzeti Tanács jelenleg – közvetetten – több kutatásban is aktívan részt 

vesz ezeknek a folyamatoknak a feltérképezése és a lehetséges megoldások feltárása 

végett. Mivel ezek a kutatások összességükben elsősorban Kárpát-medencei 

viszonylatban érdekesek, ugyanakkor az összegyűjtött regionális adatok jó alapot 

jelentenek további kutatások folytatásához, terveink szerint 2017 elején a legfrissebb 

eredmények bemutatása végett konferenciát szervezünk vajdasági kutatók bevonásával, 

valamint a Nemzetpolitikai Kutatóintézet, a Hétfa Kutatóintézet és a Nézőpont Intézet 

közreműködésével. Ez utóbbi intézmény meghívása azért is fontos számunkra, mert a 

Kárpát-medencei ifjúságkutatást koordinálja. A konferencia célja a már rendelkezésre 
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álló adatok összegzése egy konferenciakötetben, továbbá egy beszámoló összeállítása a 

kutatási eredményekről javaslatokkal. Ezt a dokumentumot a Magyar Nemzeti Tanács 

legkésőbb 2017 májusáig megvitatja, továbbá hatáskörével összhangban – a 

rendelkezésére álló intézményrendszert segítségül hívva – javaslatokat fogalmaz meg. 

Népesedési és családgondozási cselekvési program 

A Tanács népesedési akcióterve (2013–2017) és a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek 

Szövetsége családgondozási programja felülvizsgálatának és újraértékelésének jött létre 

a szövetség Népesedési és családgondozási cselekvési programja, amelyet a Tanács 2016. 

május 27-ei ülésén fogadott el Zentán. 

A Tanács a népesedési folyamatok, a családpolitikai intézkedések és a 

családgondozás terén fejlesztésstratégiai jellegű dokumentumnak tekinti ezt a programot, 

és a Szövetséggel, annak tagszervezeteivel, más civil szervezetekkel, 

önkormányzatokkal, oktatási és nevelési intézményekkel, a médiával, az egyházakkal, a 

közintézményekkel, köz- és magánvállalatokkal, valamint egyéb jogi és természetes 

személyekkel együttműködve támogatja – költségvetési kötelezettségként – a cselekvési 

program megvalósulását segítő kezdeményezéseket és tevékenységeket. 

Ezzel párhuzamosan a Tanács továbbra is aktív szerepet vállal – igaz csak közvetett 

úton – a gyermekvállalási kedv, a kedvező népesedési folyamatok és a családsegítés terén, 

mégpedig beiskolázási, szakkollégiumi, köz- és felsőoktatási ösztöndíjprogramjaival; a 

részarányos foglalkoztatás ügyének felkarolásával és következetes alkalmazásával, A 

nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak védelméről szóló törvény 

módosításaiban való közreműködésével, valamint minden olyan népesedési és 

családpolitikai kérdés megoldásával, amelyben illetékes. 

VI. Tanácsülések 

A Tanács 2017-ban legalább tíz rendes ülés megtartását tervezi, amelyet a Tanács elnöke 

hív össze papír- és/vagy elektronikus formában az ülés napjának, órájának, helyének 

megjelölésével. Az ülésre szóló meghívót a tanácstagoknak a Tanács ülésének napját 

megelőzően, legalább 6 nappal előbb kell megküldeni a napirend javaslatára vonatkozó 

ülésanyaggal és az előző ülés jegyzőkönyvével együtt. Módosító javaslatokat legkésőbb 

az ülést megelőző harmadik napon kell a Tanács elnökéhez írásban előterjeszteni. A 

Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke az ülést megelőző napon is előterjesztheti 

módosító javaslatait. 
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4 415
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5 416

Alkalmazottak költségtérítései 650 000,00

 110 - Alkalmazottak útiköltség-térítése 

Az alkalmazottak jutalma és egyéb kiadások 7 500 000,00

Az alkalmazottak bérköltsége alapján a munkaadót terhelő szociális járulékok

Természetbeni juttatások 850 000,00

 119 - Egyéb természetbeni juttatás (egészségügyi) 

 142 - Alkalmazottak gyermekeinek ajándéka 

 160 - Parkolási költségek
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ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Az alkalmazottak keresete, pótlékai és térítményei 

Összesen III.

A KÖLTSÉGVETÉS TELJES RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZEI I–III.

3. szakasz

A Tanács 2017. évi kiadásainak összegét 1 117 678 315,00 dinárban állapítja meg.

4. szakasz

A Tanács 2017. évi kiadásai a kiadási előirányzatok szerint az alábbi összegekben kerülnek megállapításra:

745 VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK

745100 Vegyes és határozatlan bevételek

744000 Várady kiválósági ösztöndíjprogram

744100 Korábbi ösztöndíjasok adománya, illetve visszautalások

741100 Kamatokból származó bevételek

744 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI

Összesen II.

EGYÉB BEVÉTELEK

741 VAGYONI BEVÉTELEK

Köztársasági

Tartományi

Önkormányzati

731100 Külföldi államok adományai

733 MÁS HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI

Összesen I.

ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK

731 KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI

311 TŐKE

311700 2016. évi fel nem használt eszközök átvitele 
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A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének d) pontja alapján a Magyar

Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozza a következő 

HATÁROZATOT

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

1. szakasz

A Tanács 2017. évi bevételeinek összegét  1 117 678 315,00 dinárban állapítja meg.

2. szakasz

A Tanács 2017. évi bevételei a bevételi források szerint az alábbi összegekben kerülnek megállapításra:



7 500 000,00

420 388 930 084,00

6 421 3 850 000,00

100 000,00

1 650 000,00

410 Telefonok 1 300 000,00

420 Postai kézbesítési költségek 350 000,00

400 000,00

510 Vagyonbiztosítás 300 000,00

520 Alkalmazottak biztosítása 100 000,00

     600 - Terem és felszerelés bérlése 200 000,00

610 Ingatlan- és terembérlet 100 000,00

620 Felszerelés bérlése 100 000,00

     900 - Egyéb költségek 1 500 000,00

910 Egyéb költségek 1 500 000,00

7 422 Utazási költségek 3 500 000,00

      100 - Hivatalos belföldi utazási költségek 3 100 000,00

120 Utazási költségek belföldön 100 000,00

130 Szállásköltségek belföldön 250 000,00

190 Egyéb belföldi utazási költségek 2 750 000,00

     200 - Hivatalos külföldi utazási költségek 350 000,00

220 Utazási költségek külföldön 50 000,00

230 Szállásköltségek külföldön 100 000,00

290 Egyéb külföldi utazási költségek 200 000,00

     900 - Egyéb szállítási költségek 50 000,00

8 423 376 450 084,00

      100 - Adminisztratív szolgáltatások 1 600 000,00

110 Fordítási szolgáltatások 1 300 000,00

130 Könyvelési szolgáltatások 300 000,00

     200 - Számítástechnikai szolgáltatások 350 000,00

     300 - Alkalmazottak oktatása és képzése 100 000,00

2 700 000,00

410 Nyomdai szolgáltatás 1 000 000,00

430 Reklám és propaganda 300 000,00

440 Médiaszolgáltatások 1 400 000,00

 - Pannon RTV 600 000,00

 - Vajdaság Ma 240 000,00

 - Dinovizija 500 000,00

 - Újságelőfizetések 60 000,00

369 450 084,00

510 Könyvvizsgálói szolgáltatás 250 000,00

520 Jogi szolgáltatások 750 000,00

590 Egyéb szakszolgáltatás 368 450 084,00

 - Munkavédelem 50 000,00

 - ELO  Irat- és Dokumentumkezelő Rendszer karbantartása 1 118 160,00

 - Az Abacus könyvelési szoftver karbantartása 200 000,00

 - Pszichológiai alkalmassági tesztelés 150 000,00

 - A szabadkai Szent Teréz-székesegyház felújítási költségei (I. szakasz) 47 985 208,00

 - A szabadkai Szent Teréz-székesegyház felújítási költségei (II. szakasz) 46 153 846,00

 - A Szabadkai Zsinagóga felújítási költségei 271 792 870,00

 - Egyéb 1 000 000,00

2 250 000,00

9 424 1 500 000,00

      200 - Szolgáltatások az oktatás, a kultúra és a sport területén 1 500 000,00

210 Oktatási szolgáltatás 1 500 000,00

10 425 1 000 000,00

      100 - Épületek folyó javítási és karbantartási költségei 200 000,00

      200 - Felszerelések folyó javítási és karbantartási költségei 800 000,00

210 Közlekedési felszerelés folyó javítási és karbantartási költségei 400 000,00

220 Adminisztratív felszerelés folyó javítási és karbantartási költségei 400 000,00

11 426 2 630 000,00

850 000,00

110 Irodaanyagok 500 000,00

130 Virágdíszítés, koszorúk stb. 300 000,00

190 Egyéb adminisztratív anyagok 50 000,00

     300 - Alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok 350 000,00

1 300 000,00

60 000,00

610 Okatáshoz kapcsolódó anyagok 60 000,00

70 000,00

430 7 000 000,00

      100 - Adminisztratív anyagok költsége

     400 - Közlekedéshez kapcsolódó anyagok

     600 - Oktatáshoz, kultúrához és sporthoz kapcsolódó anyagok

     800 - Tisztítószerek és egyéb anyagköltség

AMORTIZÁCIÓ 

     400 - Tájékoztatási szolgáltatások

     500 - Szakszolgáltatások

     700 - Reprezentációs költség

Speciális szolgáltatások

Folyó javítás és karbantartás

Anyagköltség

ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE

Állandó költségek

     100 - A fizetésforgalom és a banki szolgáltatások költségei 

     400 - Kommunikációs költségek 

     500 - Biztosítási költségek

Szerződés alapján végzett szolgáltatások

7 500 000,00

     130 - MNT tagok, tisztségviselők és bizottsági tagok illetménye



Amortizáció 7 000 000,00

460 655 790 274,00

12 465 655 790 274,00

655 790 274,00

KULTÚRA 59 685 744,00

     Vajdasági magyar kulturális épített örökség 2 307 692,00

Műemlékvédelem és -gondozás 1 153 846,00

Az aracsi kő másolatának elkészítése 769 231,00

A belcsényi kastély felújításához szükséges tervdokumentáció beszerzése és feldolgozása az 

épület rekonstrukciójához
384 615,00

     Vajdasági magyar szellemi kulturális örökség programjai 9 208 821,00

     Szellemi örökség 1 000 000,00

A VMMI archiválási és digitalizálási tevékenységének támogatása 1 000 000,00

     Tematikus megemlékezések 8 208 821,00

Gulag - Elhallgatott történelem című konferencia támogatása 215 828,00

Gulag - regionális kutatások és emlékgyűjtés a vajdasági diákok bevonásával 226 685,00

Gulag - központi emlékhely kialakítása és ünnepélyes felavatása 1 597 077,00

A Reformáció 500. évfordulója és a Szent László Emlékév tematikus programjainak támogatása 2 307 692,00

Az Arany János Emlékév tematikus programjainak támogatása 1 538 462,00

Egyéb évfordulók tematikus programjainak támogatása 1 923 077,00

A Magyar Kultúra Ünnepe 2017 400 000,00

     Értékteremtés 40 469 231,00

     Intézményfejlesztés és esélyteremtés 39 969 231,00

Közgyűjteményi és művelődésiházi fejlesztések 30 769 231,00

A Zentai Magyar Kamaraszínház működési és programtevékenységeinek támogatása 3 000 000,00

A Topolya Község Múzeuma működési költségeinek támogatása 500 000,00

Tanyaszínház 2017 – Bánsági turné 600 000,00

Hivatásos színházak tájolási programja 2 000 000,00

Amatőr színházak tájolási programja 500 000,00

Színházkritikai újságíró képzés 200 000,00

Vajdasági Magyar Drámaíró Verseny 2017 300 000,00

Az Álom hava című történelmi játékfilm a Vajdaságba történő forgalmazásának támogatása 300 000,00

Gion Nándor ifjúsági regénypályázat 300 000,00

Képzőművészeti monográfiák támogatása 500 000,00

A Forum-könyvbusz programjai 400 000,00

A Forum működési és programtámogatása 600 000,00

     Kiemelt díjak 500 000,00

Híd irodalmi díj 100 000,00

Forum képzőművészeti díj 100 000,00

Pataki-gyűrű díj 100 000,00

Bazsalikom-díj 100 000,00

Életfa díj 100 000,00

     Hagyományőrzés 7 700 000,00

Az Ezüst csengő című kórustalálkozó és szakmai konferencia 100 000,00

A cserkészélet és cserkésztáborok támogatása 600 000,00

Kiemelt jelentőségű rendezvények támogatása – pályázat 2 000 000,00

Általános pályázat amatőr művelődési egyesületek részére 3 000 000,00

Nemzeti önazonosságot őrző hagyományos rendezvények támogatása – pályázat 2 000 000,00

OKTATÁS 549 700 474,00

     Intézményfejlesztés és esélyteremtés 536 601 631,00

Vackor beiskolázási program 2016 1 409 526,00

Vackor beiskolázási program 2017 7 692 308,00

Újvidéki napközis program 2016-2017 1 238 810,00

A szórványiskolákban működő magyar nyelvű napközis foglalkozások támogatása és fejlesztése 5 384 615,00

A külhoni magyar tematikus évek 2017. évi programjai 23 076 923,00

Felsőoktatási ösztöndíjprogram 2016-2017 36 271 922,00

Felsőoktatási ösztöndíjprogram 2017 211 538 462,00

A Várady kiválósági ösztöndíjprogram támogatása 6 187 351,00

Általános iskolások szabadidős programjainak támogatása 288 948,00

A diplomahonosítás költségeinek megtérítése 2016 1 960 844,00

A diplomahonosítás költségeinek megtérítése 2017 1 923 077,00

Tehetséggondozó programok támogatása 1 538 462,00

A Zentai Közkórház főnővéri képzésének ösztöndíjazása 2 307 692,00

Óvodai szórványközpontok kialakítása 6 helyszínen 96 153 846,00

200 magyar sarok kialakítása a tömbmagyarság óvodáiban 26 923 077,00

50 korszerű, vonzó, EU-konform játszótér kialakítása 38 461 538,00

6 egyházi óvoda megkezdett beruházásainak befejezése 29 807 692,00

2016 a külhoni magyar szakképzés éve 20 653 846,00

Oktatási- és kutatásfejlesztési projektum az újvidéki székhelyű Európa Kollégiumban 19 230 769,00

Középiskolai tartalmi és szakkollégiumi fejlesztések 3 782 692,00

A  2015 a külhoni magyar szakképzés éve program folytatása keretében megszervezendő régiós 

versenyek lebonyolításának támogatása
769 231,00

     A magyar anyanyelvű pedagógusok szakmai támogatása 13 098 843,00

Diák- és pedagógusközpontú, magyar szellemiségű vetélkedők és programok támogatása 576 923,00

Egyéb folyó támogatások és transzferek

      100 - Egyéb folyó támogatások és transzferek

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB TRANSZFEREK



A szülőföld szeretetét erősítő oktatási-nevelési programok és osztálykirándulások támogatása
1 923 077,00

A vajdasági magyar pedagógusok sokrétű szakmai, Szerbiában akkreditált továbbképzések 

támogatása
1 153 846,00

Az oktatási emberi erőforrás kataszterének és adatbázisának fejelsztése 1 153 846,00

A magyar identitást erősítő és fejlesztő közoktatási programok elsősorban gimnáziumok és 

művészeti szakközépiskolák részére
1 153 846,00

A Magyar Nemzeti Tanács 2017. évi fejlesztőpedagógiai programjának támogatása 961 538,00

A magyar pedagógusok sokrétű szakmai, szerbiai akkreditációs képzése 2016 1 175 767,00

Kiemelt jelentőségű oktatási intézmények támogatása – pályázatok 3 000 000,00

Nem kiemelt jelentőségű oktatási intézmények támogatása – pályázatok 2 000 000,00

TÁJÉKOZTATÁS 45 004 056,00

     Intézményfejlesztés és esélyteremtés 38 188 462,00

A Magyar Szó Lapkiadó Kft. transzfertámogatása 36 538 462,00

Kistérségi médiaprojektumok támogatása – pályázat 1 000 000,00

A médiához kötődő civil egyesületi munka támogatása 650 000,00

    Normatív támogatás 6 815 594,00

Pannónia Alapítvány – tartományi támogatásból 4 815 594,00

Magyar Szó Lapkiadó Kft. 1 000 000,00

Hét Nap Lapkiadó Kft. 1 000 000,00

HIVATALOS NYELV- ÉS ÍRÁSHASZNÁLAT 1 400 000,00

Fordítói szeminárium és jogi tanácskozás 450 000,00

Joghallgatók szaknyelvi képzése 150 000,00

Pályázat közmegbízatást végző szerveknek – dokumentumfordítás 350 000,00

A Vajdasági Magyar Nyelvi Iroda honlapjának tartalmi feltöltése 350 000,00

A szerbül anyakönyvezett nevek magyar helyesírással való beírási

költségeinek megtérítése
100 000,00

480 11 110 637,00

13 481 10 810 637,00

10 810 637,00

2017. évi szórványstratégiai fejlesztések és programtámogatások 3 846 154,00

Szórványstratégiai fejlesztések, diák- és pedagógusközpontú programok támogatása 2 864 483,00

Szórványközpontok fejlesztési és programtámogatása 1 000 000,00

Nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek támogatása - pályázat 2 500 000,00

Népesedési és családgondozási cselekvési program támogatása 600 000,00

14 482 300 000,00

200 000,00

100 000,00

490 247 320,00

15 499 247 320,00

510 9 600 000,00

16 512 8 400 000,00

6 000 000,00

110 3 darab személygépkocsi vásárlása 6 000 000,00

2 400 000,00

210 Irodai felszerelés 1 450 000,00

220 Számítógépes felszerelés 600 000,00

230 Kommunikációs felszerelés 250 000,00

240 Elektronikai és fotózási felszerelés 25 000,00

250 Háztartási és vendéglátási felszerelés 75 000,00

17 515 1 200 000,00

   100 - Szellemi vagyon 1 200 000,00

110 Számítógépes szoftver 600 000,00

120 Irodalmi és művészeti alkotások 600 000,00

1 117 678 315,00

   

5. szakasz

A tartalékeszközök felhasználásáról a Tanács elnöke dönt.

A Tanács költségvetésének törvényes felhasználásáról a Tanács elnöke dönt a Tanács megfelelő előterjesztései alapján.

6. szakasz

Jelen határozat közzététele utáni napon lép hatályba.

Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

ALAPESZKÖZÖK

Gépek és felszerelések

     100 - Közlekedési felszerelés

     200 - Adminisztratív felszerelés 

Szellemi vagyon

MINDÖSSZESEN

     100 - Egyéb adók

     200 - Kötelező illetékek

ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK ÉS TARTALÉKESZKÖZÖK

Tartalékeszközök

EGYÉB KIADÁSOK

Civil szervezetek támogatása

      900 - Nonprofit szervezetek támogatása

Adók, kötelező illetékek és büntetések



Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/H/15/2016

Keltezés: 2016. december 29.

……………………………………………

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) 117. szakaszának 4. 
bekezdése és A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a 
H/1/2014. iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének u) pontja alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a 
következő 

HATÁROZATOT 
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ 

KIVÁLASZTÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács megállapítja a 2016. évi, a köztársasági költségvetésből megvalósított 

bevételek felhasználásának független könyvvizsgáló által történő ellenőrzésének 
kötelezettségét a törvénnyel összhangban. 

2. szakasz 
A Tanács az 1. szakaszban meghatározott ellenőrzésre többes ajánlatkérés után a 

belgrádi székhelyű Kreston MDM Revizija Kft. független könyvvizsgáló céget bízza meg. 

Az Kreston MDM Revizija Kft. rendelkezik az összes szükséges engedéllyel a külső 
könyvvizsgálói ellenőrzés szolgáltatásának ellátására. 

3. szakasz 
A Tanács felhatalmazza a Tanács elnökét, hogy a 2. szakaszban meghatározott 

céggel aláírja a független könyvvizsgálói ellenőrzés szolgáltatásáról szóló szerződést. 

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/16/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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 j) pontja alapján a Magyar Nemzeti Tanács 
(a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

HATÁROZATOT 
A VAJDASÁGI MAGYAR MÉDIASTRATÉGIA 2011–2016 ELFOGADÁSÁRÓL 

SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács módosítja az általa 2011. november 22-én a H/60/2011. iratszám alatt 

meghozott A vajdasági magyar médiastratégia 2011–2016 elfogadásáról szóló 
határozatot. 

2. szakasz 
A határozat 1. szakaszában a „2011–2016” szövegrész helyett a „2011–2017” 

szövegrész kerül beiktatásra. 

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/17/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A VAJDASÁGI MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET 2016. ÉVI PÉNZÜGYI 

TERVE MÓDOSÍTÁSÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL 

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

tervének módosítását a Tanácsnak 2016. december 15-ei keltezésű 306/16-II/13. 
iratszámú levélben megküldött dokumentum 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/305/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A MAGYAR SZÓ LAPKIADÓ KFT. 2017. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI 

TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Magyar Szó Lapkiadó Kft. 2017. évi munka- és pénzügyi 

tervét a Tanácsnak 2016. december 20-ai keltezésű levélben megküldött 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/306/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A HÉT NAP LAPKIADÓ KFT. 2017. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI 

TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Hét Nap Lapkiadó Kft. 2017. évi munka- és pénzügyi tervét 

a Tanácsnak 2016. december 19-ei keltezésű 292/2016. iratszámú levélben megküldött 
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/307/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A PANNÓNIA ALAPÍTVÁNY 2017. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI TERVÉNEK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Pannónia Alapítvány 2017. évi munka- és pénzügyi tervét a 

Tanácsnak 2016. december 12-ei keltezésű 639/2016. iratszámú levélben megküldött 
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/308/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
AZ ÚJVIDÉKI SZÉKHELYŰ EURÓPA KOLLÉGIUM 2017. ÉVI MUNKA- ÉS 

PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja az újvidéki székhelyű Európa Kollégium 2017. évi munka- és 

pénzügyi tervét a Tanácsnak 2016. december 22-ei keltezésű 1915/K/16/III. iratszámú 
levélben megküldött 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/309/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 2017. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI 

TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Zentai Történelmi Levéltár 2017. évi munka- és pénzügyi 

tervét a Tanácsnak 2016. december 12-ei keltezésű 011-115/4. iratszámú levélben 
megküldött 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/310/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A ZENTAI THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT 2017. ÉVI 

MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ 2017. évi 

munka- és pénzügyi tervét a 2016. december 19-ei keltezésű, 05-6-106. iratszámú 
levélben megküldött 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/311/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ 2017. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI 

TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Zentai Magyar Kamaraszínház 2017. évi munka- és pénzügyi 

tervét a 2016. december 20-ai keltezésű, 101/01/2016. iratszámú levélben megküldött 
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/312/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A MAGYARKANIZSAI JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR 2017. ÉVI MUNKA- ÉS 

PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2017. évi munka- és 

pénzügyi tervét a Tanácsnak 2016. december 20-án beérkezett levélben megküldött 
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/313/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 
 

 

 ………………………………… 
 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) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A MAGYARKANIZSAI CNESA OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 

2017. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény 

2017. évi munka- és pénzügyi tervét a Tanácsnak 2016. július 8-ai keltezésű 09-
200/2016-1. iratszámú, valamint a 2016. december 22-ei keltezésű 09-380/2016. 
iratszámú levelekben megküldött 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/314/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A TOPOLYAI JUHÁSZ ERZSÉBET KÖNYVTÁR 2017. ÉVI MUNKA- ÉS 

PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár 2017. évi munka- és 

pénzügyi tervét a Tanácsnak 2016. december 21-ei keltezésű levélben megküldött 
dokumentum 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/315/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
TOPOLYA KÖZSÉG MÚZEUMA 2017. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI TERVÉNEK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja Topolya Község Múzeuma 2017. évi munka- és pénzügyi 

tervét a Tanácsnak 2016. december 21-ei keltezésű 150/2016. iratszámú levélben 
megküldött dokumentum 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/316/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 

 

 

 ………………………………… 
 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) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 
A SZABADKAI KOSZTOLÁNYI DEZSŐ SZÍNHÁZ 2017. ÉVI MUNKA- ÉS 

PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház 2017. évi munka- és 

pénzügyi tervét a Tanácsnak 2016. december 21-ei keltezésű 571/2016. iratszámú 
levélben megküldött dokumentum 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/317/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 

 

 

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

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A VAJDASÁGI MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET ELLENŐRZŐ 
BIZOTTSÁGA TAGJAINAK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. november 30-án meghozott 

Záradékát a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet ellenőrző bizottsági tagjainak 
javaslatáról és véleményezéséről (iratszám: V/Z/306/2016). 

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

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/318/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 

 

 

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

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A KISHEGYESI KÖNYVTÁR IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA 
KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. december 12-én meghozott 

Záradékát a Kishegyesi Könyvtár megbízott igazgatója kinevezésének véleményezéséről 
(iratszám: V/Z/317/2016). 

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

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/319/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 

 

 

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

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI MAJSAI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓJA 
MEGVÁLASZTÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

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

Záradékát az általános iskola igazgatója megválasztásának véleményezéséről (iratszám: 
V/Z/311/2016). 

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

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/320/2016 
Keltezés: 2016. december 29.. 
 

 

 

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

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZENTAI HÓFEHÉRKE ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 
IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. december 20-án meghozott 

Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatója megválasztásának véleményezéséről 
(iratszám: V/Z/324/2016). 

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

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/321/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 

 

 

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

 

 
 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A MAGYARCSERNYEI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. november 17-én meghozott 

Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/300/2016). 

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

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/322/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 

 

 

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

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI ÓVÓ- ÉS EDZŐKÉPZŐ SZAKFŐISKOLA 
TANÁCSTAGJAINAK KINEVEZÉSE KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

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

Záradékát a felsőoktatási intézmény tanácsába javasolt jelöltek véleményezéséről 
(iratszám: V/Z/319/2016). 

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

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/323/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 

 

 

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

 

 
 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI MŰSZAKI SZAKFŐISKOLA 
TANÁCSTAGJAINAK KINEVEZÉSE KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

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

Záradékát a felsőoktatási intézmény tanácsába javasolt jelöltek véleményezéséről 
(iratszám: V/Z/318/2016). 

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

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/324/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 

 

 

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

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI ÓVÓKÉPZŐ SZAKFŐISKOLA 
TANÁCSTAGJAINAK KINEVEZÉSE KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

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

Záradékát a felsőoktatási intézmény tanácsába javasolt jelöltek véleményezéséről 
(iratszám: V/Z/320/2016). 

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

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/325/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 
 

 

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

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI KOSZTOLÁNYI DEZSŐ TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM 
ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. november 21-én meghozott 

Záradékát a gimnázium iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/303/2016). 

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

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/326/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 

 

 

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

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI KOSZTOLÁNYI DEZSŐ TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM 
MEGISMÉTELT ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. december 20-án meghozott 

Záradékát a gimnázium iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/325/2016). 

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

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/327/2016 
Keltezés: 2016. december 29.. 
 

 

 

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

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A CSANTAVÉRI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. november 21-én meghozott 

Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/302/2016). 

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

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/328/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 

 

 

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

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A CSANTAVÉRI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA MEGISMÉTELT 
ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. december 20-án meghozott 

Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/326/2016). 

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

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/329/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 

 

 

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

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. november 21-én meghozott 

Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/304/2016). 

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

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/330/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 

 

 

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

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MEGISMÉTELT 
ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. december 20-án meghozott 

Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/327/2016). 

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

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/331/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 
 

 

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

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÓBECSEI GIMNÁZIUM ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJE KAPCSÁN 
MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. november 30-án meghozott 

Záradékát a gimnázium iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/308/2016). 

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

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/332/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 

 

 

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

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÓBECSEI SEVER ĐURKIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. november 30-án meghozott 

Záradékát az általános iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/309/2016). 

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

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/333/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 

 

 

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

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÓBECSEI PETAR KONJOVIĆ ALAPFOKÚ ZENEISKOLA 
ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. november 30-án meghozott 

Záradékát az alapfokú zeneiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/310/2016). 

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

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/334/2016 
Keltezés: 2016. december 29 
 

 

 

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

 

 
 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI EGYETEMISTA KULTÚRKÖZPONT 
IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

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

Záradékát az Újvidéki Egyetemista Kultúrközpont igazgatóbizottsági tagcseréjének 
eljárásában (iratszám: V/Z/314/2016). 

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

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/335/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 

 

 

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

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON 
IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

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

Záradékát a diákotthon igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában (iratszám: 
V/Z/315/2016). 

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

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/336/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 

 

 

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

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ APATINI MÉHECSKE ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 
IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. december 20-án meghozott 

Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában 
(iratszám: V/Z/322/2016). 

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

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/337/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 
 

 

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

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A CSÓKAI ÖRÖM ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 
IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. december 20-án meghozott 

Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában 
(iratszám: V/Z/321/2016). 

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

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/338/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 

 

 

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

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZICHYFALVI BOLDOG GYERMEK ISKOLÁSKOR ELŐTTI 
INTÉZMÉNY IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGCSERÉJE KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. december 20-án meghozott 

Záradékát az iskoláskor előtti intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában 
(iratszám: V/Z/323/2016). 

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

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/339/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 
 

 

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

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYBECSKEREKI EGÉSZSÉGÜGYI ISKOLA ÁTKÉPZÉSRE VONATKOZÓ 
BEIRATKOZÁSI TERVE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. december 12-én meghozott 

Záradékát az átképzésre vonatkozó beiratkozási terv véleményezéséről (iratszám: 
V/Z/316/2016). 

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

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/340/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 

 

 

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

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A HAJDÚJÁRÁSI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYHALMI 
KIHELYEZETT TAGOZATA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR 

TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 
ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. november 17-én meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/301/2016). 

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

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/341/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 

 

 

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

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A MAGYAR NEMZETI KISEBBSÉG IDENTITÁSÁNAK MEGŐRZÉSE 
SZEMPONTJÁBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ SZABADKAI 

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGJAINAK 
VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

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

Záradékát a magyar nemzeti kisebbség identitásának megőrzése szempontjából kiemelt 
jelentőségű szabadkai kulturális intézmények igazgatóbizottsági tagjainak 
véleményezéséről (iratszám: V/Z/312/2016). 

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

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/342/2016 
Keltezés: 2016. december 29 
 

 

 

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

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NEMZETI KISEBBSÉGEK KIADÓI TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ 
TARTOMÁNYI PÁLYÁZAT KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. november 30-án meghozott 

Záradékát a nemzeti kisebbségek kiadói tevékenységeire vonatkozó pályázat 
pénzeszközelosztási javaslatáról (iratszám: V/Z/273/2016). 

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

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/343/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 
 

 

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

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉGBELI KULTURÁLIS PÁLYÁZAT KAPCSÁN 
MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. november 30-án meghozott 

Záradékát a nemzeti kisebbségek kiadói tevékenységeire vonatkozó pályázat 
pénzeszközelosztási javaslatáról (iratszám: V/Z/313/2016). 

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

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/344/2016 
Keltezés: 2016. december 29.. 
 

 

 

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

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar 
Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2016. december 29-ei ülésén meghozta a 
következő 

ZÁRADÉKOT 
A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A MAGYARKANIZSAI UTANÉV-VÉLEMÉNYEZÉS KAPCSÁN 
MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2016. november 28-án meghozott 

Záradékát utcanév-véleményezéséről (iratszám: V/Z/305/2016). 

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

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 
Iratszám: M/Z/345/2016 
Keltezés: 2016. december 29. 
 
 

 

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