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

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

alapján készült a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiak: Tanács) 36. rendes ülésének 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONATA 

A Magyar Nemzeti Tanács ügyrendjének 22. és 23. szakasza alapján a Tanács elnöke 

2018. szeptember 7-én hívta össze a Tanács 36. rendes ülését 2018. szeptember 14-ére, 

Szabadkára, a Magyar Ház földszinti üléstermébe. A Tanács 36. rendes ülését 

2018. szeptember 14-én, pénteken, 10 órai kezdettel tartotta meg Szabadkán, a Magyar 

Ház földszinti üléstermében (Ago Mamužić utca 11.) mgr. Hajnal Jenő elnöklete alatt. A 

jegyzőkönyvvezető Péter Brigitta volt. 

Az ülésen a következő tanácstagok voltak jelen: dr. Antal Szilárd, dr. Beretka 

Katinka, Bognár Beáta, Dolinszky Gábor, Dudás Károly, mgr. Hajnal Jenő, Jerasz Anikó, 

Kecskés Endre, Kovács Zsuzsanna, Krizsán Vilmos, Ladisity Melinda, Linka B. 

Gabriella, Madarász Gyula, Mihók Kucora Eszter, Németh Ernő, Nyilas Leonov Anita, 

Paskó Csaba, Penovác Náray Éva, Perpauer Attila, Petkovics Márta, Szilágyi Miklós, 

Szlákó József, Talpai Sándor, Tari István, Urbán András, Vass Tibor, Vidrács Krisztina. 

Az ülésen a következő tanácstagok nem voltak jelen: Bővíz László, Fodor László, 

Horváth Ódry Márta, Joó-Horti Lívia, Siflis Zoltán, Várkonyi Zsolt, Virág Klára és 

dr. Zsoldos Ferenc. 

A Tanács Hivatalának képviseletében jelen volt: Lulić Emil, Péter Brigitta és 

Kolozsi Andrea. 

Az ülés elején 25 tanácstag volt jelen, akikhez az ülés folyamán még 2 tanácstag 

csatlakozott. A Tanács mindvégig határozatképes volt. 

ELNÖK: Jó napot kívánok! Tisztelt Tanácstagok! Szeretettel köszöntöm 

valamennyiüket, és mindazokat, akik figyelemmel kísérik mai munkánkat. A Magyar 

Nemzeti Tanács 36. rendes ülését megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülés 

vezetésében Nyilas Leonov Anita alelnök asszony, Lulić Emil jogi szakmunkatársam és 

Péter Brigitta jegyzőkönyvvezető lesz a segítségemre. 

A Tanács ülésére meghívtam: Nadrljanski Tornai Erikát, a magyarkanizsai Cnesa 

Művelődési és Oktatási Intézmény és Sarnyai Zoltánt, a Beszédes József Mezőgazdasági 

és Műszaki Iskolaközpont igazgatóját, hogy intézményük jóváhagyásra váró 

dokumentumairól szóljanak. Sarnyai Zoltán helyett – az igazgató úr elfoglaltsága miatt – 

Szepesi Zoltán képviseli intézményét. 

A Tanács hivatalos jelenléti nyilvántartása alapján megállapítom, hogy jelen van 25 

tanácstag, így a testület határozatképes. A mai ülésről távolmaradását igazolta: Bővíz 

László és Virág Klára. Örülök, hogy ismét körünkben üdvözölhetem dr. Beretka Katinkát. 

Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács! Értesíteni szeretném Önöket, hogy két sürgősségi 

előterjesztés érkezett a Tanács Hivatalába Tari István tanácstagunktól. Az egyik Határo-

zat a vajdasági magyar közösség alapérdekeinek képviseletéről Szerbia európai uniós 

csatlakozási folyamatában, a másik pedig Állásfoglalás a zombori Bielitzky Károly 

Városi Könyvtárban történt felmondások és a Zombor Városához tartozó falvakban eddig 

működő fiókkönyvtárak leépítése ügyében. Mindkét beadvány másolatát az ülés kezdete 

előtt a tanácstagoknak kiosztottuk.  
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Elsőként a napirend módosítására tett sürgősségi indítványok sürgősségéről szava-

zunk vita nélkül. Elsőnek a Tari István tanácstag által előterjesztett Határozat a vajdasági 

magyar közösség alapérdekeinek képviseletéről Szerbia európai uniós csatlakozási folya-

matában című előterjesztés sürgősségéről szavazunk. Kérem a tisztelt Tanácstagokat, 

hogy kézfelemeléssel szavazzanak! Ki támogatja a sürgősség elfogadását? 

 

A Tanács 25 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,  

egyhangúlag a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadta Tari István tanácstag első sürgősségi  

előterjesztésének sürgősségét.  

 

ELNÖK: Másodikként az úgyszintén Tari István tanácstag által előterjesztett Állás-

foglalás a zombori Bielitzky Károly Városi Könyvtárban történt felmondások és a Zombor 

Városához tartozó falvakban eddig működő fiókkönyvtárak leépítése ügyében című 

előterjesztés sürgősségéről szavazunk. Kérem a tisztelt Tanácstagokat, hogy kézfel-

emeléssel szavazzanak! Ki támogatja a sürgősséget? 

 

A Tanács 25 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,  

egyhangúlag a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadta Tari István tanácstag második sürgősségi  

előterjesztésének sürgősségét. 

 

Most pedig 36. rendes ülésünk napirendjének megállapítása következik. Elsőként a 

Tanács ügyrendje 29. szakaszának 3. bekezdésével összhangban az egyes, nem minősített 

előterjesztőktől érkező előterjesztések napirendre tűzéséről dönt a Tanács vita nélkül. 

Kérdezem a Tisztelt Testületet, hogy ki ért egyet Tari István tanácstag Határozat a 

vajdasági magyar közösség alapérdekeinek képviseletéről szóló Szerbia európai uniós 

csatlakozási folyamatában című előterjesztésének napirendre tűzésével. Kérem, szavaz-

zanak! 

 

A Tanács 25 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúlag a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadta Tari István tanácstag első sürgősségi 

előterjesztésének napirendre tűzését.  

 

Kérdezem a Tisztelt Testületet, hogy ki ért egyet Tari István tanácstag Állásfoglalás 

a zombori Bielitzky Károly Városi Könyvtárban történt felmondások és a Zombor 

Városához tartozó falvakban eddig működő fiókkönyvtárak leépítése ügyében című elő-

terjesztésének napirendre tűzésével. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 25 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

egyhangúlag a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadta Tari István tanácstag második 

sürgősségi előterjesztésének napirendre tűzését. 
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ELNÖK: Most pedig 36. rendes ülésünk napirendjének megállapítása következik. 

Az ügyrend értelmében a tanács a napirendről vita nélkül szavaz. Kérdezem a Tisztelt 

Testületet, hogy elfogadja-e a kiküldött napirendi javaslatot, kiegészítve a két napirendre 

tűzött sürgősségi előterjesztéssel, mégpedig 96. és 97. napirendi pontként. Kérem, kéz-

felemeléssel szavazzanak! 

Napirendi javaslat: 

1. A Magyar Nemzeti Tanács 35. ülése jegyzőkönyvének elfogadása

2. A magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény

2019. évi munkatervének jóváhagyása

3. A magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont

munkáltatói kollektív szerződése meghosszabbításának jóváhagyása

4. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola iskolaprogramjának

véleményezése kapcsán

5. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zentai Gimnázium

iskolaprogramjának véleményezése kapcsán

6. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a pancsovai Testvériség–egység Általános Iskola

igazgatóválasztási eljárása kapcsán

7. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

az erzsébetlaki Testvériség–egység Általános Iskola

igazgatóválasztási eljárása kapcsán

8. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a tiszahegyesi

Milivoj Omorac Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán

9. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az oromhegyesi Arany János

Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán

10. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zichyfalvi Dositej

Obradović Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán

11. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Nagybecskereki Gimnázium

igazgatóválasztási eljárása kapcsán

12. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a szabadkai Žarko Zrenjanin Általános és Középiskola

igazgatóválasztási eljárása kapcsán

13. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

az óbecsei Labud Pejović Iskoláskor Előtti Intézmény

igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán

14. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a padéi Szervó Mihály

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán

15. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a bácsföldvári Svetozar

Marković Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán
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16. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az óbecsei Petőfi Sándor

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán

17. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az óbecsei Samu Mihály

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán

18. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a péterrévei Samu Mihály

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán

19. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a kishegyesi Ady Endre

Kísérleti Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán

20. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a bácsfeketehegyi Nikola

Đurković Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán

21. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az óbecsei Sever Đurkić

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán

22. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az óbecsei Zdravko Gložanski

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán

23. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a begaszentgyörgyi Szent Száva Általános Iskola

iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán

24. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a Banatsko Karađorđevó-i Nikola Tesla Általános Iskola

iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán

25. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a szerbittabéi Miloš Crnjanski Általános Iskola iskolaszéki

tagcseréjének eljárása kapcsán

26. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

az apatini Stevan Hristić Alapfokú Zeneiskola iskolaszéki

tagcseréjének eljárása kapcsán

27. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az óbecsei Petar Konjović

Alapfokú Zeneiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán

28. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az óbecsei Testvériség

Általános és Középiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán

29. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Bogdan Šuput

Iparművészeti Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán

30. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a Futaki Mezőgazdasági Középiskola és Diákotthon

iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán

31. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Óbecsei Műszaki Iskola

iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán

32. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagykikindai Nikola

Vojvodić Középiskolai Diákotthon igazgatóválasztási eljárása kapcsán

33. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a Szabadkai Középiskolai Diákotthon igazgatóbizottsági

tagcseréjének eljárása kapcsán
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34. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a zombori Testvériség–egység Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

35. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a magyarcsernyei Petőfi Sándor Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

36. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a magyarcsernyei

Petőfi Sándor Általános Iskola tóbai kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb

létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

37. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a nemesmiliticsi Testvériség–egység Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

38. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a kisoroszi Gligorije Popov Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

39. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zichyfalvi

Dositej Obradović Általános Iskola ürményházi kihelyezett tagozata 15 főnél

kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

40. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

az óbecsei Zdravko Gložanski Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

41. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola

adorjáni kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

42. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a bácsgyulafalvi Kis Ferenc Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

43. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a beodra-karlovai Dr. Đorđe Joanović Általános Iskola 15 főnél kisebb

létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

44. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a törökkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola

oroszlámosi kihelyezett tagozata 15 főnél

kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

45. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

az újvidéki Sonja Marinković Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

46. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a hajdújárási Petőfi Sándor Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

47. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a hajdújárási Petőfi Sándor Általános Iskola királyhalmi kihelyezett tagozata

15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
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48. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a bajsai Testvériség–egység Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

49. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a palicsi

Miroslav Antić Általános Iskola ludasi kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb

létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

50. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a zentagunarasi Október 18-a Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

51. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola 15 főnél kisebb

létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

52. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

az oromhegyesi Arany János Általános Iskola

központi épülete, az oromi kihelyezett tagozata

és a tóthfalusi kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

53. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a szabadkai Đuro Salaj Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

54. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a szabadkai Széchenyi István Általános Iskola

központi épülete és a Szabács utcai kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb

létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

55. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a kúlai Petőfi Brigád Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

56. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a pacséri Moša Pijade Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

57. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a csókai Jovan Popović Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

58. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a csókai Jovan Popović Általános Iskola

feketetói kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

59. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a zentai Stevan Sremac Általános Iskola felsőhegyi, kevi és bogarasi

kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

60. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a Banatsko Karađorđevó-i Nikola Tesla Általános Iskola

tordai Ady Endre kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb

létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán
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61. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a szabadkai Svetozar Marković Gimnázium 15 főnél kisebb létszámú

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

62. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a Futaki Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon 15 főnél kisebb létszámú

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

63. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a Topolyai Mezőgazdasági Iskola 15 főnél kisebb létszámú

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

64. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a Zombori Műszaki Középiskola 15 főnél kisebb létszámú

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

65. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a zombori Veljko Petrović Gimnázium 15 főnél kisebb létszámú

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

66. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola 15 főnél kisebb létszámú

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

67. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a Zentai Gimnázium 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű

osztályának megnyitása kapcsán

68. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

az újvidéki Bogdan Šuput Iparművészeti Iskola 15 főnél kisebb létszámú

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

69. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

az Adai Műszaki Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű

osztályának megnyitása kapcsán

70. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a Csókai Vegyészeti-élelmiszeripari Középiskola 15 főnél kisebb létszámú

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

71. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont

15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

72. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a Szabadkai Vegyészeti–technológiai Iskola 15 főnél kisebb létszámú

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

73. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium 15 főnél kisebb

létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

74. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a zombori Dr. Ripp Rózsa Egészségügyi Középiskola 15 főnél kisebb létszámú

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán

75. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola
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átképzésre, pótképzésére és specializációra 

vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése kapcsán 

76. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a Zombori Közgazdasági Középiskola átképzés és pótképzésre vonatkozó

beiratkozási tervének véleményezése kapcsán

77. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

az Óbecsei Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola átképzésre, pótképzésére

és specializációra vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése kapcsán

78. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zombori Középiskolai

Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán

79. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Középiskolai

Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán

80. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki

Brankovo Kolo Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi

ranglistájának véleményezése kapcsán

81. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon első előzetes

kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán

82. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon második előzetes

kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán

83. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium

előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán

84. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Verseci Középiskolai

Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán

85. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Újvidéki Középiskolai

Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán

86. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a nagybecskereki Angelina Kojić Gina Középiskolai Diákotthon

előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán

87. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a Matematika (az általános iskola ötödik osztálya számára) című tankönyv és

feladatgyűjtemény jóváhagyása kapcsán

88. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

az Anyanyelvápolás (az általános iskola hetedik osztálya számára) című

tankönyv jóváhagyása kapcsán

89. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a magyarkanizsai

József Attila Könyvtár igazgatóválasztási eljárása kapcsán

90. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság

tájékoztatási pályázata kapcsán
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91. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a Zenta községi tájékoztatási pályázat kapcsán

92. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a Törökbecse községi egyik utca elnevezése kapcsán

93. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a Zombor városi utcák elnevezése kapcsán

94. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

a Begaszentgyörgy községi utcák elnevezése kapcsán

95. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása

az Inđija községi Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsba

kinevezendő tag javaslata kapcsán

96. Határozat a vajdasági magyar közösség alapérdekeinek képviseletéről szóló

Szerbia Európai Uniós csatlakozása folyamatában

97. Állásfoglalás a zombori Bielitzky Károly Városi Könyvtárban történt

felmondások és a Zombor Városához tartozó falvakban eddig működő

fiókkönyvtárak leépítése ügyében

98. Egyéb

A Tanács 25 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadta a 36. rendes ülés napirendjét. 

ELNÖK: Most pedig következzen az egyes napirendi pontok tárgyalása! 

A Magyar Nemzeti Tanács 35. ülése jegyzőkönyvének elfogadása. A vitát ezennel 

megnyitom. Tessék kíván-e valaki hozzászólni? Berekesztem a vitát és szavazásra 

bocsátom. Ki támogatja a Magyar Nemzeti Tanács 35. ülése jegyzőkönyvének 

elfogadását? 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett 

 elfogadta a Magyar Nemzeti Tanács 35. ülésének jegyzőkönyvét. 

ELNÖK: A magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény 2019. évi 

munkatervének jóváhagyása következik. Jerasz Anikót, a Végrehajtó Bizottság elnök 

asszonyát kérem meg, hogy az előterjesztést tegye meg, azután pedig szót kap Nadrljanski 

Tornai Erika. 

JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Alelnök Asszony, Tanácstagok, Igazgatónő! A 

második napirendi pontunk alatt társalapított intézményünk, a Cnesa Oktatási és 

Művelődési Intézmény 2019. évi munkatervének dokumentációja szerepel, melyben az 

intézmény tevékenységéről és küldetéséről szóló leírás is megtalálható, valamint a 

Művészetek Háza munkaterve a 2019-es évre, az oktatási részleg évi programterve, a kö-

zösségi vállalás, a média jelenléte az intézmény életében. Az, hogy mi minden található 

még meg a dokumentumban, arról részletesen az igazgatónőtől foguk hallani. Kérem 

Önöket, támogassák az előttük álló kérelmet! Köszönöm szépen.  
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NADRLJANSKI TOLNAI ERIKA: Tisztelt Elnök Úr, Alelnök Asszony! Kedves 

Tanácstagok! A magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény jövő évi mun-

kaprogramjához kérjük a jóváhagyásukat, hozzájárulásukat. Intézményünk a 2019-es év-

ben is folytatja a megkezdett programokat, és újakat is tervez, úgy a kultúra, mint a fel-

nőttképzés területén. A kultúra szervezés területén igyekszünk minél változatosabb és 

színvonalasabb rendezvényeket, műsorokat elhozni Magyarkanizsára, természetesen a 

költségvetésünkkel összhangban, illetve községünk többi településére is eljuttatni prog-

ramokat, főként a gyermekek és a fiatalok számára. A jövő évben két új programot is 

szeretnénk elindítani, ezek közül az egyik a község felső osztályos diákjai számára, szín-

házi nevelési program, a helybeli Oláh Tamás vezetésével. Szeretnénk még megszervezni 

és hagyománnyá tenni egy szép beszéd versenyt, amely szövegolvasási és szövegértési 

verseny is lenne egyben, és amelyet dr. Papp György egyetemi tanárról, kutatóról, 

nyelvészről, fordítóról nagyon sokunk Papp tanárjáról szeretnénk elnevezni. A 

Művészetek Házának és egész községünknek továbbra is nagy szüksége lenne egy új 

koncertzongorára, de az egész épületünk is felújításra, technikai fejlesztésre szorul. 

Reméljük, hogy ezek közül egyet-kettőt a jövő évben sikerül majd megoldanunk.  

Oktatási részlegünk igyekszik bővíteni képzési kínálatát. A nyelvtanfolyamok mel-

lett a számítástechnika oktatására, valamint a szakmai képzésekre helyezzük majd a hang-

súlyt. Terveinkben szerepel egy újabb, államilag elismert szakmai képzés indítása, a már 

elindult könyvelői képzésünk mellett. Minden adódó lehetőséget igyekszünk kihasználni 

a pályázatírás terén itthon és az anyaországban is.  

Kérem, fogadják el a jövő évi tervünket és ezzel is támogassák intézményünk mun-

káját. Amennyiben kérdésük van, örömmel állok rendelkezésükre. 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Megnyitom a vitát ezzel kapcsolatban. Tessék. 

Amennyiben nem kíván senki hozzászólni, berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom.  

Ki támogatja a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény 2019. évi 

munkatervének jóváhagyását? 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/283/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési

Intézmény 2019.évi munkatervét a Tanácsnak 2018. július 6-ai keltezésű,

09-226/2018-1. iratszámú kérelmében elküldött dokumentum szerint.

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

ELNÖK: Harmadik napirendi pontunkhoz érkeztünk. A magyarkanizsai Beszédes 

József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont munkáltatói kollektív szerződése 

meghosszabbításának jóváhagyásáról. Jerasz Anikó elnök asszonyt kérem meg, azután 

pedig Szepesi Zoltán pszichológus fog röviden szólni a dokumentumról. 

JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok! A magyarkanizsai Beszédes 

József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont a Magyar Nemzeti Tanács egyik társ-

alapított középiskolája, amelyben mondhatjuk úgy, kizárólag magyar nyelven folyik az 

oktatás. Az intézményben lejárt a munkáltatói kollektív szerződés és ennek meghosszab-

bítása kapcsán érkezett a kérelem hozzánk.  

A dokumentum meghosszabbításának jóváhagyása céljából kérem Önöket, hogy tá-

mogassák a kérelmet! Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Szepesi Zoltáné a szó. 

SZEPESI ZOLTÁN: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok! A magyarkanizsai Beszédes 

József középiskola a vonatkozó kollektív szerződés az általános iskola és középiskolai 

alkalmazottak kollektív szerződései mellett, saját kollektív szerződést is megalkotott és 

ez összhangban van a köztársasági szinten érvényben lévő területi kollektív szerződéssel. 

Ez a kollektív szerződés március 5-én lejárt és egy évre meghosszabbították. A következő 

határidő 2019. március 5-e. Azt kérjük a Magyar Nemzeti Tanácstól, hogy hosszabbítsák 

meg az iskolai kollektív szerződést a következő időszakra. Mivel időközben változott az 

oktatási törvény, ezért a pozitív rendelkezéseket a kollektív szerződéssel összhangban, 

illetve az ellentétes részeket a vonatkozó kerettörvénnyel összhangban fogjuk érvényesí-

teni. Köszönöm a figyelmüket és szívesen válaszolok kérdéseikre. 

ELNÖK: Megnyitom a vitát a harmadik napirendi ponttal kapcsolatban. Kíván-e 

valaki hozzászólni? Amennyiben nem, berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom.  

Ki támogatja a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki 

Iskolaközpont munkáltatói kollektív szerződése meghosszabbításának jóváhagyását?  

A Tanács 25 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/284/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és

Műszaki Iskolaközpont munkáltatói kollektív szerződésének aláírását a

Tanácsnak 2018. július 4–ei keltezésű, 01-97/2018-4. iratszámú

kérelmében elküldött dokumentum szerint.

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

ELNÖK: A Tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban a 4. és 

az 5. napirendi pontok együttes megvitatását kezdeményezem tekintettel arra, hogy azok 

témája két zentai középiskola iskolaprogramjával kapcsolatos. Javaslatom szavazásra 

bocsátom. Kérem a tanácstagokat, kézfelemeléssel szavazzanak! Ki támogatja a 

javaslatot? 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 4–5. napirendi pontok együttes megvitatását.  

Jerasz Anikónak átadom a szót. 

JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok! A nemzeti kissebségek nemzeti 

tanácsairól szóló törvény 13. szakaszának 5. bekezdése és a középiskolai oktatásról és 

nevelésről szóló törvény 10. szakaszának 5. bekezdése alapján: „A nemzeti kisebbségek 

nemzeti tanácsa véleményezi azoknak az iskoláknak a tantervét és tanmenetét, amelyek 

a nemzeti kisebbség szempontjából kiemelt jelentőségű intézménynek minősülnek.” Az 

intézmények tantervét és tanmenetét, pedig sok minden mellett az iskolaprogram foglalja 

magába az oktatási intézményeknél.  

A 4. napirendi pontunk alatt, a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola iskolaprogramjának véleményezése 

kapcsán elmondjam, hogy a Tanács támogatta a Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi 
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Iskola iskolaprogramjának meghozatalát. Két szakember véleményére hagyatkoztunk ez 

alkalommal is. Az intézmény iskolaprogramját véleményezte Csernik Ilma, pedagógus és 

Korhec Csaba, mesterpedagógus. 

5. napirendi pontunk alatt pedig a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása sze-

repel a Zentai Gimnázium iskolaprogramjának véleményezése kapcsán. Ebben az esetben 

is a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta a Zentai Gimnázium iskolaprogramját. Az 

iskolaprogramot véleményezte Csernik Ilma, pedagógus és Korhec Csaba, 

mesterpedagógus.  

Kérem Önöket, támogassák a Végrehajtó Bizottság által meghozott záradékokat! 

Köszönöm szépen. 

ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Megnyitom a vitát a két napirendi ponttal 

kapcsolatban. Tari István kér szót. 

TARI ISTVÁN: Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács, Tanácstagok! Itt a Végrehajtó 

Bizottság döntésének jóváhagyásáról beszélünk. Átnéztem az iskolaprogramot és az csak 

szerb nyelven olvasható. A Magyar Nemzeti Tanács hivatalos nyelvhasználattal is fog-

lalkozik, ezért elképzelhetetlennek tartom azt, hogy az ülésünkre és egyáltalán az iskolá-

inkban ezek az iskolaprogramok nem olvashatók magyar nyelven. Arról nem is szólok, 

hogy a magyar szavak cirill betűkkel történő, nyelvismeretet nélkülöző átírása, elég be-

szédes képet nyújt, arról a szellemi nyomorról, ami jelenleg a szerbiai állapotokat jel-

lemzi. Ezt valamennyien megtapasztalhatjuk egyébként más ügyeinkben is, amikor átír-

ják cirill betűkkel a magyar kiejtésű szavainkat. Köszönöm. 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Jerasz Anikó kért szót. Tessék! 

JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Tanácstagok, Képviselő Úr! Engedje meg, hogy 

elmondjam, hogy több száz oldalas dokumentumokról van szó, amelyeket minden évben 

vagy négy évben az intézménynek közvetlenül a tanév megkezdése előtt kell meghoznia. 

Először jóvá kell hagynia a Magyar Nemzeti Tanácsnak, utána kerül az iskolaszék elé. 

Arra kötelezné az intézményeket, hogy ezt a több száz oldalt ilyen rövid idő alatt 

elküldjék, azt számunkra magyar nyelvre fordíttassák le, azt gondolom, hogy inkorrekt. 

Köszönöm szépen. 

ELNÖK: Én ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy teljes mér-

tékben egyetértek Tari István hozzászólásával. Azt valamennyien tapasztaltuk, hogy né-

hány hónappal ezelőtt kezdtek el ideérkezni ezek a jóváhagyások, és nekünk 

befogadóként kell fogadnunk. Örülnünk kell, hogy ebben is már kompetenciánk és 

lehetőségünk van. Éppen ezért föl kell készíteni, lehetőséget kell biztosítani az 

iskoláknak, hogy ezek a dokumentumok magyar nyelven és számunkra szabatos, 

elfogadható köznyelvi kontextusban jelenjenek meg. Az érvelést el tudom fogadni, a 

lehetőségeket pedig együtt, közösen kell megteremteni, és nem várhatjuk el az iskoláktól, 

hogy egy hónap alatt ekkora dokumentumokat elkészítsenek. Más volt a gyakorlat, 

megváltozott a helyzet, és ezt a gyakorlatot kell a jövőben magyarítani, anyanyelvűsíteni, 

ami magától értetődő. Úgy gondolom, hogy az új összetételű Magyar Nemzeti Tanácsnak 

egyebek között ez lesz az egyik fontos feladata. Ha valaki utánanéz, akkor ennek már a 

hátterét próbáltuk megteremteni.  

Tari István kért szót. 
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TARI ISTVÁN: Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács! Hozzászólva az előbbi fölszóla-

lóhoz, még fontosnak tartom elmondani, hogy az botrányos, ahogy a szerb állam, a szerb 

vezetés viszonyul az oktatásunkhoz. Elképzelhetetlennek tartom azt, hogy az utolsó 

pillanatokban születnek meg ezek a programok, az sem véletlen, hogy nem készülnek el 

idejében a naplók, tehát mindaz, ami egy normális élet megszervezéséhez szükséges. Itt 

vagy arról van szó, hogy működésképtelen, elemi szinten nem tud működni ennek az 

államnak a vezetése vagy közönséges provokációról van szó. Egyszerűen a nemzeti 

kisebbségekben élőket, a nemzeti részeknek a diákjait ilyen helyzetbe hozni, ez nagyon 

csúnya provokáció. Nem véletlenül teszem ezt szóvá, mert szerintem a Magyar Nemzeti 

Tanácsnak is a legerélyesebben kellene tiltakozni ez ellen a gyakorlat ellen, ami Szerbiá-

ban, úgy látom, hogy folyamatos. Az elmúlt években is ezt tapasztalhattuk, hogy az utolsó 

pillanatokban születtek döntések, teljesen improvizált módon, rögtönözve. Ez szintén az 

itt élő magyarságnak a nagyon perfid elnyomása. Mindent meg akarnak tenni egyesek 

annak érdekében, hogy minél kellemetlenebbül érezzük itt magunkat és a diákjainkat is 

tüntessük el önmagunkkal együtt erről a vidékről. A Magyar Nemzeti Tanácsnak az a 

feladata, hogy ezekben a dolgokban a legkeményebben hallassa a hangját és tiltakozzék.  

ELNÖK: Köszönöm szépen. A tiltakozás szó helyett mi a naprakészen összeállított 

ütemtervet küldtük el a legilletékesebbeknek, pontosan ezeknek a dokumentumoknak a 

sürgősségét elvárva. Amiről itt beszéltünk – ezzel úgy gondolom, hogy Tari István ta-

nácstagtársunk is egyetért – annak viszont örülni kell, hogy a Zentai Gimnázium és a 

Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola iskolaprogramjával itt foglalkozhatunk és 

megismerhetjük ezeket a programokat. Bízunk benne, hogy legközelebb már színmagyar, 

tökéletes magyarsággal lesznek megírva. Köszönöm szépen. Amennyiben nem kíván más 

hozzászólni szavazásra bocsátom. 

Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Zentai 

Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola iskolaprogramjának véleményezése kapcsán? 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/285/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018.július 18-án

meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaprogramjának

véleményezéséről (iratszám: V/Z/281/2018).

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zentai Gimnázium 

iskolaprogramjának véleményezése kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/286/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 30-án

meghozott Záradékát az oktatási intézmény iskolaprogramjának

véleményezéséről (iratszám: V/Z/344/2018).

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba.

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

ELNÖK: A Tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban 

előterjesztések együttes megvitatását javaslom: ezúttal a 6.-tól a 33. napirendi pontig 
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tekintettel arra, hogy azok témája egy-egy oktatási intézmény igazgatóválasztási, illetve 

iskolaszéki tagcseréjének eljárásával kapcsolatos. Javaslatom szavazásra bocsátom! 

Kérem a tanácstagokat, kézfelemeléssel szavazzanak! Ki támogatja az ülésvezetési 

záradék elfogadását? 

 

A Tanács 25 igen, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül  

a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 6–33. napirendi pontok együttes megvitatását.  

 

Jerasz Anikó elnök asszony megteszi előterjesztését és ismerteti a napirendi 

pontokat. Köszönöm szépen. 

 

JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok! Az előttünk álló 28 napirendi 

pontban, oktatási intézmények igazgatóválasztásával kapcsolatos kérelmeket, döntéseket 

ismertetek Önökkel. 20 napirendi pont esetében igazgatóbizottsági, illetve iskolaszéki 

tagcserékkel kapcsolatos döntéseket ismertetek.  

A 6. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szere-

pel a pancsovai Testvériség–egység Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

Ebben az esetben a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Ksenija Kićos Carević, 

okleveles pedagógus megválasztását a pancsovai Testvériség–egység Általános Iskola 

igazgatójává. 

A 7. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az er-

zsébetlaki Testvériség–egység Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. A 

Végrehajtó Bizottság támogatta Milan Nedeljkov, okleveles biológus megválasztását az 

erzsébetlaki Testvériség–egység Általános Iskola igazgatójává. 

A 8. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

tiszahegyesi Milivoj Omorac Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. Ebben 

az esetben is a Végrehajtó Bizottság támogatta Martonosi Dobrivoj, osztálytanító, megvá-

lasztását a tiszahegyesi Milivoj Omorac Általános Iskola igazgatójává. 

A 9. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása szere-

pel az oromhegyesi Arany János Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. A 

Tanács Végrehajtó Bizottsága ebben az esetben támogatta Vajda Attila, történelem sza-

kos tanár, megválasztását az oromhegyesi Arany János Általános Iskola igazgatójává. 

A 10. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása sze-

repel a zichyfalvi Dositej Obradović Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. 

A Tanács Végrehajtó Bizottága támogatta Sava Divljakov, földrajz szakos tanár, megvá-

lasztását a zichyfalvi Dositej Obradović Általános Iskola igazgatójává. 

A 11. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása sze-

repel a Nagybecskereki Gimnázium igazgatóválasztási eljárása kapcsán. A Tanács Vég-

rehajtó Bizottsága támogatta Milan Radaković, történelem szakos tanár, megválasztását 

a Nagybecskereki Gimnázium igazgatójává. 

A 12. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása sze-

repel a szabadkai Žarko Zrenjanin Általános és Középiskola igazgatóválasztási eljárása 

kapcsán. A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Dragana Vučković, okleveles 

gyógypedagógus megválasztását a szabadkai Žarko Zrenjanin Általános és Középiskola 

igazgatójává. 

Áttérnék az igazgatóbizottsági, iskolaszéki tagok kinevezésére. 
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A 13. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása sze-

repel az óbecsei Labud Pejović Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági tagcseré-

jének eljárása kapcsán. A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Danijela Mitrović, 

Gulyás Májer Gertrúd, Branka Cvejanov kinevezését az óbecsei Labud Pejović 

Iskoláskor Előtti Intézmény Igazgatóbizottságába. 

A 14. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása sze-

repel a padéi Szervó Mihály Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. 

Ebben az esetben egy olyan intézményről beszélünk, amely többségében magyar nyelven 

oktat, így a Végrehajtó Bizottság javasolta Lányi Mária, Pecić Katica és Babkovits Károly 

kinevezését a padéi Szervó Mihály Általános Iskola Iskolaszékébe. 

A 15. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása sze-

repel a bácsföldvári Svetozar Marković Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljá-

rása kapcsán. A Végrehajtó Bizottság támogatta Zorica Đumić, Zoran Mogin és Benkő 

Tibor kinevezését a bácsföldvári Svetozar Marković Általános Iskola Iskolaszékébe. 

A 16. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása sze-

repel az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kap-

csán. Ebben az intézményben is többségében magyar nyelven folyik az oktatás, így a 

Végrehajtó Bizottság javasolta Boja András, Kis Zoltán és Rókus Éva kinevezését az 

óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola Iskolaszékébe. 

A 17. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása sze-

repel az óbecsei Samu Mihály Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kap-

csán. Ebben az intézményben is többségében magyar nyelven folyik az oktatás, amely 

még a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt intézménye is. Ebben az esetben a Végrehajtó 

Bizottság javasolta Kéringer Piroska, Orcsik István és Simon Arnold kinevezését az óbe-

csei Samu Mihály Általános Iskola Iskolaszékébe. 

A 18. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása sze-

repel a péterrévei Samu Mihály Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kap-

csán. Ebben az intézményben is többségében magyar nyelvű oktatás folyik és az intéz-

mény kiemelt a Magyar Nemzeti Tanács részéről, ezért a Végrehajtó Bizottság javasolta 

Ferencz Dániel, Pataki Nagy Judit és Pusztai Nikoletta kinevezését a péterrévei Samu 

Mihály Általános Iskola Iskolaszékébe. 

A 19. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása sze-

repel a kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása 

kapcsán. Ez az intézmény is kiemelt a részünkről, többségében magyar nyelvű oktatás 

folyik az intézményen belül, így a Végrehajtó Bizottság javasolta Patyerek Márta, 

Csernik Teréz és Szabó Ferenc kinevezését a kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános 

Iskola Iskolaszékébe. 

A 20. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása sze-

repel a bácsfeketehegyi Nikola Đurković Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljá-

rása kapcsán. Ez az intézmény is kiemelt a Magyar Nemzeti Tanács részéről így a 

Végrehajtó Bizottság javasolta Hallgató Sándor, Vladimir Klać és Szabó Andrea 

kinevezését a bácsfeketehegyi Nikola Đurković Általános Iskola Iskolaszékébe.  

A 21. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása sze-

repel az óbecsei Sever Đurkić Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kap-

csán. Ebben az esetben a Végrehajtó Bizottsága támogatta Željko Plavšić, Saša Marić és 

Bojan Vuletić kinevezését az óbecsei Sever Đurkić Általános Iskola Iskolaszékébe. 
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A 22. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása sze-

repel az óbecsei Zdravko Gložanski Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása 

kapcsán. A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Maja Radošević, Dragana 

Vukašinović és Mira Ćuk kinevezését az óbecsei Zdravko Gložanski Általános Iskola 

Iskolaszékébe. 

A 23. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása sze-

repel a begaszentgyörgyi Szent Száva Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása 

kapcsán. Ebben az esetben a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Jonel Čipu, Babić 

Anita és Dragan Savanović kinevezését a begaszentgyörgyi Szent Száva Általános Iskola 

Iskolaszékébe. 

A 24. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása sze-

repel a Banatsko Karađorđevó-i Nikola Tesla Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének 

eljárása kapcsán. Ebben az esetben a Végrehajtó Bizottság támogatta Danilo Đukić, Detki 

Kovács Erika és Branka Matić kinevezését a Banatsko Karađorđevó-i Nikola Tesla 

Általános Iskola Iskolaszékébe. 

A 25. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása sze-

repel a szerbittabéi Miloš Crnjanski Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása 

kapcsán. Ebben az esetben a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Bajúsz Antun, 

Juhász Sándor és Milana Stevanov kinevezését a szerbittabéi Miloš Crnjanski Általános 

Iskola Iskolaszékébe. 

A 26. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása sze-

repel az apatini Stevan Hristić Alapfokú Zeneiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása 

kapcsán. Ebben az esetben a Végrehajtó Bizottság támogatta Bogdan Matić, Kiss Katalin 

és Csernai Buják Szilvia kinevezését az apatini Stevan Hristić Alapfokú Zeneiskola 

Iskolaszékébe 

A 27. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása sze-

repel az óbecsei Petar Konjović Alapfokú Zeneiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása 

kapcsán. Ebben az esetben a Végrehajtó Bizottság támogatta Jovana Ilić, Radena Nikolić 

és Ljubica Marjanović kinevezését az óbecsei Petar Konjović Alapfokú Zeneiskola 

Iskolaszékébe. 

A 28. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása sze-

repel az óbecsei Testvériség Általános és Középiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása 

kapcsán. A Végrehajtó Bizottság támogatta Irena Smoljanac, Tašković Rudolf és 

Aleksandar Tobdžić kinevezését az óbecsei Testvériség Általános és Középiskola 

Iskolaszékébe. 

A 29. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása sze-

repel az újvidéki Bogdan Šuput Iparművészeti Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása 

kapcsán. A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Dražen Malobabić, Nataša 

Kresojević és Kocsár-Gyalai Edit kinevezését az újvidéki Bogdan Šuput Iparművészeti 

Iskola Iskolaszékébe. 

A 30. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása sze-

repel a Futaki Mezőgazdasági Középiskola és Diákotthon iskolaszéki tagcseréjének 

eljárása kapcsán. A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Boško Škrbić, Miloš 

Skendžić és Jovan Popadić kinevezését a Futaki Mezőgazdasági Középiskola és 

Diákotthon Iskolaszékébe. 

A 31. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása sze-

repel az Óbecsei Műszaki Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. A 
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Végrehajtó Bizottság támogatta Željko Stankov, Tóth Ferenc és Marijana Lovrić 

kinevezését az Óbecsei Műszaki Iskola Iskolaszékébe. 

A 32. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása sze-

repel a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon igazgatóválasztási eljá-

rása kapcsán. A Végrehajtó Bizottság támogatta Ljubomir Vasičin, testnevelés szakos 

tanár kinevezését a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon igazgatójává. 

A 33. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása sze-

repel a Szabadkai Középiskolai Diákotthon igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kap-

csán. A Végrehajtó Bizottság támogatta Borislav Cupać, igazgatóbizottsági tag felmen-

tését és támogatta Cvijetin Milaković, nyugalmazott okleveles közgazdász kinevezését a 

Szabadkai Középiskolai Diákotthon Igazgatóbizottságába. 

Tisztelt Tanácstagok! Kérem Önöket, támogassák a Végrehajtó Bizottság által meg-

hozott záradékokat, amelyek minden olyan intézmény esetében, ahol kiemelt jelentőségű 

intézményről, többségében magyar nyelven oktató intézményről volt szó előzetesen az 

Okatatási Bizottság megtárgyalt és rájuk hagyatkozott a Végrehajtó Bizottság. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen, megnyitom a vitát ezekkel a napirendi pontokkal 

kapcsolatban. Tessék, kíván-e valaki hozzászólni? Tari István. 

 

TARI ISTVÁN: Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács, Tanácstagok! Itt a 13. napirendi 

ponttól a 31. napirendi pontig iskolaszéki tagcserék vannak terítéken. Ez egy nagy anyag, 

379. oldaltól az 530. oldalig tart. Nem akarom bemutatni ennek a kinyomtatott változatát, 

mekkora terjedelmet foglal el. Lényeg az, hogy a kétnyelvű űrlapokat gyakran a magyar 

anyanyelvűek is és a magyar nevűek is szerbül töltik ki. Van egy kérdés, amely az 

intézmények magyar nyelvű oktatásának fejlesztéséről szól. A jelöltek elképzelésére vo-

natkozik ez az űrlap, hogy ismertessék néhány mondatban azt. Ezek az elképzelések 

gyakran hiányoznak. Azt gondolom, hogy a Végrehajtó Bizottságnak a feladata lenne az, 

hogy erre felfigyeljen, és ahol nem töltötték ki ezeket az elképzeléseket, ott kitöltetni, 

hogy az intézmény magyar nyelvű oktatását, fejlesztését hogyan képzelik el. Ez megen-

gedhetetlen, erre azért fel kellene hívnunk az intézmények vezetőinek a figyelmét. 

Köszönöm. 

 

ELNÖK: Köszönöm. Elnök asszonynak mindenképpen néhány mondatban erre rea-

gálnia kell, hiszen ez egy hihetetlen nagy küzdelem, ezt el kell mondania. 

 

JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Tanácstagok! Néhány üléssel ezelőtt beszéltem Önöknek 

arról, hogy milyen korrekt együttműködést tudtunk kialakítani az önkormányzatokkal, 

szinte minden önkormányzattól megkapjuk ezeket az űrlapokat. Tudni kell azt, hogy 

amikor megérkezik hozzánk, a hivatalba egy kérelem, akkor csak nevek vannak a 

kérelemben feltüntetve űrlap kitöltés nélkül. Ezeket az űrlapokat az önkormányzatokban 

a megbízott személyek töltetik ki, személyesen a javaslatban, az iskolaszéki, 

igazgatóbizottsági eljárásba javasolt személyekkel. Ők be kell, hogy menjenek a 

hivatalba, saját kezűleg aláírni és az adataikat megadni. Sok esetben az utolsó pillanatban 

érkeznek meg ezek az űrlapok. Fontosnak tartjuk minden alkalommal, hogy a kérelemnek 

helyt adjunk és minden egyes kérelemre határidőn belül válaszoljunk. Ilyenkor már nincs 

arra idő, hogy az üresen maradt részeket is pótoltassuk az önkormányzatok 

tisztségviselőivel, de természetesen, ahol lehet, ott odafigyelünk erre és fel is hívjuk a 

figyelmüket, hogy minden egyes részt töltsenek ki. Higgyék el, nem mindig van rá 

lehetőségünk, hiszen olyan rövid a határidő és ez már nem férne bele, hogy a Végrehajtó 
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Bizottság határidőn belül tudjon válaszolni. Nem beszélve arról, ha olyan intézményről 

van szó, amelynek a Végrehajtó Bizottság előtt, még az Oktatási Bizottságon is át kell 

mennie. Nagyon rövid a határidő, de természetesen igyekezni fogunk ezt orvosolni. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez mindenekelőtt az iskolaigazgatóknak kell, hogy 

szóljon. Látva az elmúlt évek döntéseit, nyilvántartását, hogy egy-egy iskolaszék tagjai-

nak a mandátuma mikor jár le, egy áttekinthető rendszert tudunk kialakítani, és jobban 

oda tudunk figyelni ezekre a kérdésekre is. Nyilvánvaló, hogy mi a helyi hivatalok 

ügyintézését és iskolák ügyintézését nehezen tudjuk fölpörgetni. Erre oda kell figyelni, 

hiszen nem véletlenül szerepel ez a kérdés is már. Ez határozza meg, hogy a nyelvtudása 

valakinek milyen, és hogyan látja a magyar oktatás helyzetét. Köszönöm szépen. Kíván-

e még valaki hozzászólni? Amennyiben nem, berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom.  

 

Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a pancsovai 

Testvériség–egység Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/287/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság  

2018. július 13-án meghozott Záradékát az oktatási intézmény  

igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/250/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az erzsébetlaki Testvériség–egység 

Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/288/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság  

2018. július 18-án meghozott Záradékát az oktatási intézmény  

igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/278/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a tiszahegyesi Milivoj Omorac 

Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/289/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 

2018. július 20-án meghozott Záradékát az oktatási intézmény  

igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/285/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az oromhegyesi Arany János 

Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 
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A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett 

 a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/290/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság  

2018. július 26-án meghozott Záradékát az oktatási intézmény  

igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/295/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zichyfalvi Dositej Obradović 

Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/291/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság  

2018. augusztus 27-én meghozott Záradékát az oktatási intézmény  

igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/337/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Nagybecskereki Gimnázium 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/292/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság  

2018. július 13-án meghozott Záradékát az oktatási intézmény  

igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/257/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Žarko Zrenjanin 

Általános és Középiskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/293/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 

2018. július 13-án meghozott Záradékát az oktatási intézmény  

igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/258/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az óbecsei Labud Pejović 

Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki 

támogatja a javaslatot? 
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A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/294/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 27-én  

meghozott Záradékát az iskoláskor előtti intézmény  

igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/324/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a padéi Szervó Mihály Általános 

Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/295/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság  

2018. július 18-án meghozott Záradékát az oktatási intézmény  

iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/279/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a bácsföldvári Svetozar Marković 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/296/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 

2018. július 30-án meghozott Záradékát az oktatási intézmény  

iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/307/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az óbecsei Petőfi Sándor Általános 

Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/297/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság  

2018. augusztus 27-én meghozott Záradékát az oktatási intézmény  

iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/321/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az óbecsei Samu Mihály Általános 

Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?  
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A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/298/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság  

2018. augusztus 27-én meghozott Záradékát az oktatási intézmény  

iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/322/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a péterrévei Samu Mihály 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/299/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság  

2018. augusztus 27-én meghozott Záradékát az oktatási intézmény  

iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/320/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a kishegyesi Ady Endre Kísérleti 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/300/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság  

2018. augusztus 27-én meghozott Záradékát az oktatási intézmény  

iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/340/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a bácsfeketehegyi Nikola Đurković 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/301/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság  

2018. augusztus 27-én meghozott Záradékát az oktatási intézmény 

iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/341/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az óbecsei Sever Đurkić Általános 

Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 



22 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/302/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság  

2018. augusztus 27-én meghozott Záradékát az oktatási intézmény  

iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/330/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az óbecsei Zdravko Gložanski 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/303/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság  

2018. augusztus 27-én meghozott Záradékát az oktatási intézmény  

iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/331/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a begaszentgyörgyi Szent Száva 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/304/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság  

2018. szeptember 5-én meghozott Záradékát az oktatási intézmény  

iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/346/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Banatsko Karađorđevó-i Nikola 

Tesla Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a 

javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/305/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság  

2018. szeptember 5-én meghozott Záradékát az oktatási intézmény  

iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/348/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szerbittabéi Miloš Crnjanski 

Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 
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A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/306/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 

2018. szeptember 5-én meghozott Záradékát az oktatási intézmény 

iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/347/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az apatini Stevan Hristić Alapfokú 

Zeneiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett 

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/307/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 

2018. augusztus 21-én meghozott Záradékát az oktatási intézmény 

iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/319/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az óbecsei Petar Konjović Alapfokú 

Zeneiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/308/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság  

2018. augusztus 27-én meghozott Záradékát az oktatási intézmény  

iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/327/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az óbecsei Testvériség Általános és 

Középiskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/309/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság  

2018. augusztus 27-én meghozott Záradékát az oktatási intézmény  

iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/325/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Bogdan Šuput 

Iparművészeti Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a 

javaslatot?  
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A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/310/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság  

2018. augusztus 21-én meghozott Záradékát az oktatási intézmény  

iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/335/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Futaki Mezőgazdasági 

Középiskola és Diákotthon iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a 

javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/311/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság  

2018. augusztus 21-én meghozott Záradékát az oktatási intézmény  

iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/334/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Óbecsei Műszaki Iskola 

iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/312/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság  

2018. augusztus 27-én meghozott Záradékát az oktatási intézmény  

iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/323/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagykikindai Nikola Vojvodić 

Középiskolai Diákotthon igazgatóválasztási eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/313/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság  

2018. július 26-án meghozott Záradékát az oktatási intézmény  

iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/299/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Középiskolai 

Diákotthon igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 
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A Tanács 26 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/314/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság  

2018. július 13-án meghozott Záradékát az oktatási intézmény  

iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: V/Z/274/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

ELNÖK: A Tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban 

előterjesztések együttes megtárgyalását javaslom, ezúttal a 34.-től a 74.-ig terjedő 

napirendi pontok közös megtárgyalását tekintettel arra, hogy azok témája a 15 főnél 

kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályok megnyitásával kapcsolatos. Javaslatomat 

szavazásra bocsátom! Kérem a tanácstagokat, kézfelemeléssel szavazzanak! 

 

A Tanács 26 igen, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül  

a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 34–74. napirendi pontok együttes megvitatását.  

 

Jerasz Anikó előterjeszti a javaslatot. 

 

JERASZ ANIKÓ: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Tanácstagok! Az előttünk 

álló 41 napirendi pont a kis létszámú tagozatok vonatkozásában érkezett a Tartományi 

Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi 

Titkárságtól kaptunk. Minden esetben, minden kérelemre a Tanács Végrehajtó Bizottsága 

pozitív véleményt adott, pozitív elbírálásban részesítette. Először az általános iskolák 

kapcsán érkezett kérelmeket fogom Önökkel ismertetni, illetve a Végrehajtó Bizottság 

záradékait, utána a középiskolák kérelmei következnek. Összesen 24 általános iskola 32 

tagozata esetében támogatta a Végrehajtó Bizottság a kis létszámú tagozatok megnyitását. 

A 32 tagozatból 7 kombinált, illetve összevont tagozat megnyitását véleményeztük 

szintén pozitívan. 

A 34. napirendi pontunk alatt a zombori Testvériség–egység Általános Iskola 

kérelme szerepel, ahol 5 elsős tanuló kezdte meg tanulmányait szeptember 1-jén. 

A 35. napirendi pont alatt a magyarcsernyei Petőfi Sándor Általános Iskola központi 

épületére vonatkozó kérelem szerepel, ahol 10 elsős kezdte meg tanulmányait szeptember 

1-jével. 

A 36. napirendi pontunk alatt a magyarcsernyei Petőfi Sándor Általános Iskola tóbai 

kihelyezett tagozatára vonatkozó kérelem szerepel, ahol 2 elsős gyermek ült be az 

iskolapadokba, ahol valójában az elsősök a negyedikesekkel fognak egy kombinált 

tagozaton tanulni, így lesznek ők összesen 6-an. 

A 37. napirendi pontunk alatt a nemesmiliticsi Testvériség–egység Általános Iskola 

kérelme szerepel, ahol 8 elsős tanuló kezdte meg tanulmányait. 

A 38. napirendi pontunk alatt a kisoroszi Gligorije Popov Általános Iskola kérelme 

szerepel, ahol 3 elsős tanuló kezdte meg tanulmányait. Engedjék meg, hogy azt azért 

elmondjam a három tanulóból sajnos két tanuló egyéni fejlesztési tervvel fog tanulni, IOP 

2-sel, úgyhogy ők önálló tagozatként indultak. 

A 39. napirendi pontunk alatt a zichyfalvi Dositej Obradović Általános Iskola 

ürményházi kihelyezett tagozatára vonatkozó kérelem szerepel, ahol 6 elsős tanuló kezdte 

meg az általános iskolai tanulmányait. 

A 40. napirendi pontunk alatt az óbecsei Zdravko Gložanski Általános Iskola 

kérelme szerepel, ahol 7 elsős tanuló kezdte meg tanulmányait. 
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A 41. napirendi pontunk alatt a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános 

Iskola adorjáni kihelyezett tagozatára vonatkozó kérelem szerepel, ahol 10 elsős tanuló 

kezdte meg általános iskolai tanulmányait. 

A 42. napirendi pontunk alatt a bácsgyulafalvi Kis Ferenc Általános Iskola kérelme 

szerepel, 5 tanuló ült be az első osztály padjaiba ebben az intézményben. 

A 43. napirendi pontunk alatt a beodra-karlovai Dr. Đorđe Joanović Általános Iskola 

kérelme szerepel, ahol 3 elsős tanuló kezdte meg tanulmányait. Ők a harmadikosokkal 

fognak együtt egy kombinált tagozatban tanulni, összesen így 5-en lesznek. 

A 44. napirendi pontunk alatt a törökkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola 

oroszlámosi kihelyezett tagozatára vonatkozó kérelem szerepel, ahol 2 elsős tanuló 

kezdte meg tanulmányait, ők is kombinált tagozatban fognak együtt tanulni a 

másodikosokkal és a negyedikesekkel. Így lesznek ők összesen 7-en. 

A 45. napirendi pontunk alatt az újvidéki Sonja Marinković Általános Iskola kérelme 

szerepel, ahol 5 tanuló kezdte meg tanulmányait. 

A 46. napirendi pontunk alatt a hajdújárási Petőfi Sándor Általános Iskola központi 

épületére vonatkozó kérelem szerepel, ahol 14-en kezdték meg tanulmányaikat. 

A 47. napirendi pontunk alatt a hajdújárási Petőfi Sándor Általános Iskola 

királyhalmi kihelyezett tagozatára vonatkozó kérelem szerepel, 13 elsős tanulóval indult 

meg itt az iskolaév. 

A 48. napirendi pontunk alatt a bajsai Testvériség–egység Általános Iskola kérelme 

szerepel, ahol 11 tanuló kezdte meg tanulmányait. 

A 49. napirendi pontunk alatt a palicsi Miroslav Antić Általános Iskola ludasi 

kihelyezett tagozatára vonatkozó kérelem szerepel, ahol 5 tanuló kezdte meg az első 

osztályt. 

Az 50. napirendi pontunk alatt a zentagunarasi Október 18-a Általános Iskola 

kérelme szerepel, ahol 10 elsős tanuló kezdte meg tanulmányát. 

Az 51. napirendi pontunk alatt a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános 

Iskola speciális tagozatára, tehát gyógypedagógiai osztályára vonatkozó kérelem 

szerepel, ahol 3 tanuló kezdte meg tanulmányait egy önálló tagozatban. 

Az 52. napirendi pontunk alatt az oromhegyesi Arany János Általános Iskola 

központi épülete, az oromi kihelyezett tagozata és a tóthfalusi kihelyezett tagozatára 

vonatkozó kérelem szerepel. A központi épületben 10 tanuló, az oromi kihelyezett 

tagozatban 8-an, míg a tóthfalusi kihelyezett tagozatban 2-en egy kombinált tagozatban, 

ahol a másodikosokkal kezdik meg tanulmányaikat, ők 7-en lesznek ebben az 

intézményben, kihelyezett épületben. 

Az 53. napirendi pontunk alatt a szabadkai Đuro Salaj Általános Iskola kérelme 

szerepel, ahol 9 elsős tanuló kezdte meg tanulmányait magyar nyelven az első osztályban.  

Az 54. napirendi pontunk alatt a szabadkai Széchenyi István Általános Iskola köz-

ponti épülete és a Szabács utcai kihelyezett tagozatra vonatkozó kérelem szerepel. A köz-

ponti épületben is és a Szabács utcai kihelyezett tagozatban is 13 -13 elsős tanuló kezdte 

meg tanulmányait. 

Az 55. napirendi pontunk alatt a kúlai Petőfi Brigád Általános Iskola kérelme 

szerepel, ahol 10 elsős gyermek kezdte meg magyar nyelven tanulmányait. 

Az 56. napirendi pontunk alatt a pacséri Moša Pijade Általános Iskola kérelme 

szerepel, ahol 12 tanulóval indult el az elsősök számára az iskolaév. 

Az 57. napirendi pontunk alatt a csókai Jovan Popović Általános Iskola kérelme 

szerepel, ahol 12 tanuló kezdte meg tanulmányát. 

Az 58. napirendi pontunk alatt a csókai Jovan Popović Általános Iskola feketetói 

kihelyezett tagozatára vonatkozó kérelem szerepel, ahol 2 elsős tanulóra vonatkozó 

kérelem érkezett még akkor, de most már tudjuk, hogy ők 3-an vannak, hiszen még 1 
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tanuló csatlakozott hozzájuk. A kérelem szerint 2-en az elsősök, a másodikosok és a 

harmadikosok fognak egy kombinált tagozatban dolgozni. 

Az 59. napirendi pontunk alatt a zentai Stevan Sremac Általános Iskola felsőhegyi, 

kevi és bogarasi kihelyezett tagozatára vonatkozó kérelem érkezett. A felsőhegyi 

kihelyezett tagozatban 14-en, a kevi kihelyezett tagozatban 3-an, akik a harmadikosokkal 

együtt fognak egy kombinált tagozatba tanulni 9-en, valamint a bogarasi kihelyezett 

tagozatban 2 elsős tanuló kezdte meg tanulmányát, akik a harmadikosokkal együtt fognak 

tanulni, így lesznek ők összesen 6-an. 

A 60. napirendi pontunk alatt a Banatsko Karađorđevó-i Nikola Tesla Általános 

Iskola tordai Ady Endre Általános Iskola kihelyezett tagozatára vonatkozó kérelem 

szerepel, ahol 10 elsős gyermek kezdte meg magyar nyelven az általános iskolát. 

Most pedig, engedjék meg, hogy áttérjek a 61. napirendi ponttal a középiskolákra 

vonatkozó kérelmekre. Ezen kérelmek mindegyike is szintén a Tartományi Oktatási 

Titkárságtól érkezett a hivatalunkba. Minden esetben pozitív véleményben részesítettük 

ezen intézmények kérelmeit is. Összesen 14 középiskola 20 szakirányzata esetében 

támogattuk a szakok megnyitását, 15 négyéves szakirányzat és 5 hároméves szakirányzat 

kapcsán érkezett be kérelem a hivatalunkba. Az 5 hároméves szakirányzat közül kettő 

kombinált szakirányzat, de ezt mind el fogom mondani az ismertetés során.  

A 61. napirendi pontunk alatt a szabadkai Svetozar Marković Gimnázium kérelme 

szerepel, ahol a társadalmi-nyelvi irányzatra érkezett a kérelem, 13 tanulóval indult el itt 

az első osztály. 

A 62. napirendi pontunk alatt a Futaki Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon kérelme 

szerepel, ahol egy négyéves szakirányzat a mezőgazdasági technikus szakirányzat 

megnyitására kérték a jóváhagyásunkat, 7 tanulóval indult meg ez az osztály. 

A 63. napirendi pontunk alatt a Topolyai Mezőgazdasági Iskola kérelme szerepel, 

ahol élelmiszeripari technikus szakirányzaton kérték a jóváhagyásunkat, 11 tanulóval 

indult meg az első osztály. Ez is egy négyéves szakirányzat. 

A 64. napirendi pontunk alatt a Zombori Műszaki Középiskola kérelme szerepel, 

ahol egy új szakként induló hároméves szakirányzata a hálózati-villanyszerelő 

megnyitására kérték a támogatásunkat. 7 tanulóval indult el ez az osztály. 

A 65. napirendi pontunk alatt a zombori Veljko Petrović Gimnázium általános 

szakirányzatának megnyitására kaptuk a kérelmet és támogattuk, hogy 10 tanulóval 

természetesen induljon el ez az osztály. 

A 66. napirendi pontunk alatt a Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola 

ügyintéző titkár szakirányzatára vonatkozó kérelem szerepel, ahol 14 tanulóval indult el 

az első osztály. 

A 67. napirendi pontunk alatt a Zentai Gimnázium természettudományi-matematika 

irányzatára vonatkozó kérelem szerepel, ahol 10 tanuló kezdte meg tanulmányait. 

A 68. napirendi pontunk alatt az újvidéki Bogdan Šuput Iparművészeti Iskola 

kérelme szerepel, ahol képzőművészeti technikus szakirányzaton 7 tanuló kezdte meg 

tanulmányait. 

A 69. napirendi pontunk alatt az Adai Műszaki Iskola kérelme szerepel, amely egy 

négyéves szakirányzatra, számítógépes modellezési gépésztechnikus 13 tanulóval, illetve 

a kőműves–ács hároméves szakirányzatra kérték a véleményünket. Ez egy kombinált 

szakirányzat, mindkét tagozat jóváhagyására kérték a kérelmet. Természetesen mi ezeket 

támogatásban részesítettük. 

A 70. napirendi pontunk alatt a Csókai Vegyészeti-élelmiszeripari Középiskola 

kérelme szerepel, ahol szintén két tagozat megnyitására érkezett a kérelem. A hentes 9 

tanulóval, a pék 13 tanulóval. Ez egy hároméves kombinált tagozat, míg a négyéves 

környezetvédelmi technikus szakirányzaton 5 tanuló volt a kezdetben, de most már 
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tudjuk, hogy ők 8-an vannak. Természetesen ez a tagozat is elindult és támogatásban 

részesítettük.  

A 71. napirendi pontunk alatt a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és 

Műszaki Iskolaközpont kérelme szerepel, ahol két négyéves szakirányzat jóváhagyására 

kérték a véleményünket, a mezőgazdasági technikus 12 tanulóval, az állatorvosi 

technikus 9 tanulóval. 

A 72. napirendi pontunk alatt a Szabadkai Vegyészeti–technológiai Iskola kérelme 

szerepel, ahol laboratóriumi technikus szakirányzat, ahol 4 tanuló kezdte meg 

tanulmányait, az élelmiszeripari technikus szakirányzat, ahol 11 tanuló van. 

A 73. napirendi pontunk alatt a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó 

Gimnázium kérelme szerepel, ahol a német nyelv irányzatú osztály megnyitására kérték 

a véleményünket. 12 tanuló iratkozott erre a szakirányzatra. 

A 74. napirendi pontunk alatt a zombori Dr. Ripp Rózsa Egészségügyi Középiskola 

gyógyszerészeti technikus szakirányzata 9 tanulóval kezdte meg ezt az évet.  

Minden esetben a Végrehajtó Bizottság pozitív, támogató véleményt adott. Kérem 

Önöket, hogy ezt erősítsék meg és támogassák a Végrehajtó Bizottság döntéseit! 

Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen, megnyitom a vitát ezekkel a napirendi pontokkal 

kapcsolatban. Kíván-e valaki hozzászólni? Amennyiben nem, bezárom a vitát és 

szavazásra bocsátom! 

Ki támogatja a 34. napirendi pontot: A Végrehajtó Bizottság döntésének 

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

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/315/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/272/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

ELNÖK: Kecskés Endrének el kellett mennie.  

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a magyarcsernyei Petőfi Sándor 

Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása 

kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/316/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/267/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 
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A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a magyarcsernyei Petőfi Sándor 

Általános Iskola tóbai kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztályának megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot?  

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/317/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/268/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nemesmiliticsi Testvériség–

egység Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának 

megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/318/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/270/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a kisoroszi Gligorije Popov 

Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása 

kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/319/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/261/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zichyfalvi Dositej Obradović 

Általános Iskola ürményházi kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/320/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/260/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 
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A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az óbecsei Zdravko Gložanski 

Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása 

kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/321/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/271/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a magyarkanizsai Jovan Jovanović 

Zmaj Általános Iskola adorjáni kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/322/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/262/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a bácsgyulafalvi Kis Ferenc 

Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása 

kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/323/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/264/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a beodra-karlovai Dr. Đorđe 

Joanović Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának 

megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/324/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/259/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 
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A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a törökkanizsai Jovan Jovanović 

Zmaj Általános Iskola oroszlámosi kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/325/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/263/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Sonja Marinković 

Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása 

kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/326/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/269/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a hajdújárási Petőfi Sándor 

Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása 

kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/327/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/265/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a hajdújárási Petőfi Sándor 

Általános Iskola királyhalmi kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/328/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/266/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 



32 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a bajsai Testvériség–egység 

Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása 

kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/329/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/275/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a palicsi Miroslav Antić Általános 

Iskola ludasi kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának 

megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/330/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 18-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/283/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zentagunarasi Október 18-a 

Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása 

kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/331/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 30-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/300/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a magyarkanizsai Jovan Jovanović 

Zmaj Általános Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának 

megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/332/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 21-én  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/311/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az oromhegyesi Arany János 

Általános Iskola központi épülete, az oromi kihelyezett tagozata és a tóthfalusi kihelyezett 
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tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. Ki 

támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/333/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 21-én  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/333/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Đuro Salaj Általános 

Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. Ki 

támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/334/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 21-én  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/313/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Széchenyi István 

Általános Iskola központi épülete és a Szabács utcai kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb 

létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/335/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 21-én  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/312/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a kúlai Petőfi Brigád Általános 

Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. Ki 

támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/336/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 27-én  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/336/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a pacséri Moša Pijade Általános 

Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. Ki 

támogatja a javaslatot? 
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A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/337/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 27-én  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/339/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a csókai Jovan Popović Általános 

Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. Ki 

támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/338/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 2-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/309/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a csókai Jovan Popović Általános 

Iskola feketetói kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztályának megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/339/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 27-én  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/338/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zentai Stevan Sremac Általános 

Iskola felsőhegyi, kevi és bogarasi kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú magyar 

tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán? Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/340/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. szeptember 5-én  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/345/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Banatsko Karađorđevó-i Nikola 

Tesla Általános Iskola tordai Ady Endre kihelyezett tagozata 15 főnél kisebb létszámú 

magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 
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A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/341/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 26-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/297/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Svetozar Marković 

Gimnázium 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. 

Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/342/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 18-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/282/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Futaki Mezőgazdasági Iskola és 

Diákotthon 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. 

Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/343/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 20-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/289/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Topolyai Mezőgazdasági Iskola 

15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. Ki 

támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/344/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 26-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/296/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zombori Műszaki Középiskola 

15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. Ki 

támogatja a javaslatot? 
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A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/345/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 26-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/298/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zombori Veljko Petrović 

Gimnázium 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. 

Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/346/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 30-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/301/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zentai Közgazdasági és 

Kereskedelmi Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása 

kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/347/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 30-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/302/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zentai Gimnázium 15 főnél 

kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. Ki támogatja a 

javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/348/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 30-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/304/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Bogdan Šuput 

Iparművészeti Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása 

kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 
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A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/349/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 30-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/303/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Adai Műszaki Iskola 15 főnél 

kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása kapcsán. Ki támogatja a 

javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/350/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 30-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/305/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Csókai Vegyészeti-

élelmiszeripari Középiskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának 

megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/351/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 30-án  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/306/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a magyarkanizsai Beszédes József 

Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű 

osztályának megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/352/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 21-én  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/315/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Vegyészeti–

technológiai Iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitása 

kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 
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A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/353/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 21-én  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/329/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Kosztolányi Dezső 

Tehetséggondozó Gimnázium 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának 

megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/354/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 21-én  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/332/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zombori Dr. Ripp Rózsa 

Egészségügyi Középiskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának 

megnyitása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 26 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/355/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 21-én  

meghozott Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű  

osztály megnyitásának véleményezéséről (iratszám: V/Z/314/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

ELNÖK: Penovác Náray Évának igazgatói teendői miatt el kell mennie, így 

elengedjük, a többiek maradjanak, kérem! Köszönöm szépen. 

A Tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban előterjesztések 

együttes megvitatását javaslom: ezúttal a 75.-től a 77. napirendi pontig tekintettel arra, 

hogy azok témája három középiskola átképzésre, pótképzésére és specializációra 

vonatkozó beiratkozási tervének véleményezésével kapcsolatos. Javaslatom szavazásra 

bocsátom! Kérem a tanácstagokat, kézfelemeléssel szavazzanak! 

 

A Tanács 24 igen, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül  

a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 75–77. napirendi pontok együttes megvitatását.  

 

Előterjesztő Jerasz Anikó elnök asszony. 

 

JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok! A 3 napirendi pont, amely 

előttünk áll középiskoláktól érkezett kérelmek, melyek átképzésre, pótképzésre és 

specializációra vonatkoznak.  
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A 75. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

szerepel a szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola átképzésére, 

pótképzésére és specializációra vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése kapcsán. 

Természetesen a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta a szabadkai Bosa Milićević 

Közgazdasági Középiskola átképzésére, pótképzésére és specializációra vonatkozó 

beiratkozási tervét. 

A 76. napirendi pont alatt a Végrehajtó Bizottság jóváhagyása szerepel a Zombori 

Közgazdasági Középiskola átképzés és pótképzésre vonatkozó beiratkozási tervének 

véleményezése kapcsán. Ebben az esetben is a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta 

a Zombori Közgazdasági Középiskola átképzés és pótképzésre vonatkozó beiratkozási 

tervét. 

A 77. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

szerepel az Óbecsei Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola átképzésre, pótképzésére és 

specializációra vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése kapcsán. Ebben az 

esetben is a Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta az Óbecsei Közgazdasági és 

Kereskedelmi Iskola átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó tervét.  

Mind a három középiskola vonatkozásában azt el kell elmondanom, hogy azokon a 

szakokon, profilokon szerveznek az intézmények átképzést, továbbképzést, pótképzést és 

specializációt, amelyeken különben is oktat az intézmény. Az érdeklődők erre tudnak 

jelentkezni és ebbe tudnak bekapcsolódni. Kérem Önöket, támogassák a Végrehajtó 

Bizottság által meghozott záradékokat! Köszönöm. 

 

ELNÖK: Megnyitom a vitát a napirendi ponttal kapcsolatban. Tessék, ki kíván 

hozzászólni? Berekesztem a vitát, és szavazásra bocsátom! 

Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a szabadkai Bosa 

Milićević Közgazdasági Középiskola átképzésre, pótképzésére és specializációra 

vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése kapcsán? 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a  

következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/356/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án  

meghozott Záradékát átképzésre, pótképzésre és specializációra 

vonatkozó beiratkozási terv véleményezéséről (iratszám: V/Z/273/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zombori Közgazdasági 

Középiskola átképzésre és pótképzésre vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése 

kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a 

következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/357/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 21-én  

meghozott Záradékát átképzésre és pótképzésre vonatkozó  

beiratkozási terv véleményezéséről (iratszám: V/Z/316/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 
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A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Óbecsei Közgazdasági és 

Kereskedelmi Iskola átképzésre, pótképzésére és specializációra vonatkozó beiratkozási 

tervének véleményezése kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a  

következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/358/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 30-án  

meghozott Záradékát átképzésre és pótképzésre vonatkozó  

beiratkozási terv véleményezéséről (iratszám: V/Z/342/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

ELNÖK: A Tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban 

előterjesztések együttes megvitatását javaslom: ezúttal a 78.-tól a 86. napirendi pontig 

tekintettel arra, hogy azok témája diákotthonok előzetes kollégiumi ranglistájának 

véleményezésével kapcsolatos. Javaslatom szavazásra bocsátom! Kérem a tanácstagokat, 

kézfelemeléssel szavazzanak! Ki támogatja az ülésvezetési záradék meghozatalát? 

 

A Tanács 24 igen, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül  

a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 78–86. napirendi pontok együttes megvitatását.  

 

Előterjesztő Jerasz Anikó elnök asszony. 

 

JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok! Az előttünk álló 9 napirendi 

pont, diákotthonok, középiskolai diákotthonok előzetes ranglistájával kapcsolatos. 

Minden kérelemre természetesen a Végrehajtó Bizottság pozitív, illetve támogató 

záradékot adott, de ettől függetlenül engedjék meg, hogy részleteiben is ismertessem 

Önökkel. 

A 78. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

szerepel a Zombori Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának 

véleményezése kapcsán. A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta a Zombori 

Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistáját. Ez a júliusi hónapra 

vonatkozott, amikor közvetlenül a gyermekek megtudták, hogy melyik középiskolába 

sikerült beiratkozniuk, illetve hova sorolta be őket a rendszer. 

 A 79. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

szerepel a Szabadkai Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának 

véleményezése kapcsán. Ebben az esetben is a Végrehajtó Bizottság támogatta a 

Szabadkai Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistáját. 

A 80. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

szerepel az újvidéki Brankovo Kolo Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi 

ranglistájának véleményezése kapcsán. Ebben az esetben is a Végrehajtó Bizottság 

támogatta az újvidéki Brankovo Kolo Középiskolai Diákotthon előzetes ranglistáját. 

A 81. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

szerepel a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon első előzetes 

kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán. Azért mondtam, hogy az első, mert 

rögtön ezután következik a második kérelem is, amely majd az augusztusi ranglistát 

tartalmazza. Ez pedig a júniusi ranglistát tartalmazta. A Végrehajtó Bizottság támogatta 

a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon előzetes ranglistáját. 
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A 82. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

szerepel a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon második előzetes 

kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán. Ebben az esetben is támogatásban 

részesítette a Végrehajtó Bizottság a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai 

Diákotthon augusztusi beiratkozási időszakának előzetes ranglistáját. 

A 83. napirendi pontunk alatt a társalapított intézményünk a zentai Bolyai 

Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium előzetes kollégiumi ranglistájának 

véleményezése szerepel, amelynek kapcsán a Végrehajtó Bizottság támogatta a zentai 

Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium előzetes ranglistáját. 

A 84. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

szerepel a Verseci Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának 

véleményezése kapcsán. Ebben az esetben is a Végrehajtó Bizottság támogatta a Verseci 

Középiskolai Diákotthon előzetes ranglistáját. 

A 85. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

szerepel az Újvidéki Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának 

véleményezése kapcsán. Itt is természetesen támogatásban részesítettük az Újvidéki 

Középiskolai Diákotthon előzetes ranglistáját. 

A 86. napirendi pontunk a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a 

nagybecskereki Angelina Kojić Gina Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi 

ranglistájának véleményezése kapcsán érkezett. Ebben az esetben is a Végrehajtó 

Bizottság támogatta a nagybecskereki Angelina Kojić Gina Középiskolai Diákotthon 

előzetes ranglistáját. Kérem Önöket, erősítsék meg és támogassák záradékainkat! 

Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Megnyitom a vitát ezekkel a napirendi pontokkal 

kapcsolatban. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. 

 

Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Zombori 

Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán? 

 

A Tanács 23 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/359/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság  

2018. július 18-án meghozott Záradékát az előzetes  

ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/284/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Középiskolai 

Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán. Ki támogatja a 

javaslatot? 

 

A Tanács 23 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/360/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság  

2018. július 20-án meghozott Záradékát az előzetes 

ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/287/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 
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A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az újvidéki Brankovo Kolo 

Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán. Ki 

támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 23 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/361/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság  

2018. július 20-án meghozott Záradékát az előzetes  

ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/286/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagykikindai Nikola Vojvodić 

Középiskolai Diákotthon első előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán. 

Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 23 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/362/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság  

2018. július 20-án meghozott Záradékát az előzetes  

ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/290/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagykikindai Nikola Vojvodić 

Középiskolai Diákotthon második előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése 

kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 23 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/363/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság  

2018. augusztus 30-án meghozott Záradékát az előzetes  

ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/343/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zentai Bolyai Tehetséggondozó 

Gimnázium és Kollégium előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán. Ki 

támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 23 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/364/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság  

2018. július 20-án meghozott Záradékát az előzetes  

ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/291/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Verseci 

Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán? 
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A Tanács 23 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/365/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság  

2018. július 26-án meghozott Záradékát az előzetes  

ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/294/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását az Újvidéki 

Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán? 

 

A Tanács 23 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/366/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság  

2018. július 26-án meghozott Záradékát az előzetes  

ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/293/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a nagybecskereki 

Angelina Kojić Gina Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának 

véleményezése kapcsán? 

 

A Tanács 23 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/367/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság  

2018. július 26-án meghozott Záradékát az előzetes  

ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/292/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

ELNÖK: A Tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban 

előterjesztések együttes megvitatását javaslom: ezúttal a 87. és 88. napirendi pontot 

tekintettel arra, hogy azok témája tankönyvek jóváhagyásával kapcsolatos. Javaslatom 

szavazásra bocsátom! Kérem a tanácstagokat, kézfelemeléssel szavazzanak! 

 

A Tanács 24 igen, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül  

a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 87–88. napirendi pontok együttes megvitatását.  

 

Előterjesztő Jerasz Anikó elnök asszony. 

 

JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok!  

A 87. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

szerepel a Matematika az általános iskola ötödik osztálya számára című tankönyv és 

feladatgyűjtemény jóváhagyása kapcsán. A kérelemmel kapcsolatban a Tanács 

Végrehajtó Bizottsága előzetesen jóváhagyta a következő magyar nyelvű tankönyv és 

feladatgyűjtemény használatát az oktatási-nevelési folyamatban. Matematika Tankönyv 

az általános iskolák ötödik osztálya számára. Szerzők: dr. Siniša Ješić, Aleksandra Rosić 
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és Jasna Blagojević. Fordító: Madarász Mária. Kiadó: Gerundium Kft., Belgrád. 

Matematika Feladatgyűjtemény az általános iskolák ötödik osztálya számára. Szerzők: 

dr. Siniša Ješić, Aleksandra Rosić és Jasna Blagojević. Fordító: Kollárs István. Kiadó: 

Gerundium Kft., Belgrád. A tankönyveket véleményezte mgr. Csikós Pajor Gizella 

okleveles matematikus és Burány Hajnalka magyar nyelv és irodalom szakos tanár. 

A 88. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

szerepel az Anyanyelvápolás az általános iskola hetedik osztálya számára című tankönyv 

jóváhagyása kapcsán. A Tanács Végrehajtó Bizottsága előzetesen jóváhagyta ezen 

tankönyv használatát is az oktatási-nevelési folyamatban. Anyanyelvápolás Tankönyv az 

általános iskolák hetedik osztálya számára. Szerző: Kovács Jolánka. Kiadó: 

Tankönyvkiadó Intézet, Belgrád. A tankönyveket véleményezte: Nothof Török Emese és 

Mészáros Borbély Tünde magyar nyelv és irodalom szakos tanárok.  

A szakemberek, akiket felkértünk, hogy véleményezzék ezen tankönyveket, 

természetesen észrevételekkel éltek és azokat az észrevételeket, amelyeket ők az 

irányunkba megküldtek, papírra vetettek, ezeket mind javíttattuk a kiadókkal és most már 

olyan formában kerül majd nyomtatásba, hogy ezek a hibák, észrevételek mind javításra 

kerültek. Kérem Önöket, támogassák a záradékainkat! Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom az említett napirendi pontokkal 

kapcsolatban a vitát. Berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Matematika az általános iskola 

ötödik osztálya számára című tankönyv és feladatgyűjtemény jóváhagyása kapcsán. Ki 

támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/368/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 10-én  

meghozott Záradékát magyar nyelvű tankönyvek oktatási-nevelési folyamatban 

történő használatának előzetes jóváhagyásáról (iratszám: V/Z/310/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása az Anyanyelvápolás az általános 

iskola hetedik osztálya számára című tankönyv jóváhagyása kapcsán. Ki támogatja a 

javaslatot?  

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/369/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 21-én  

meghozott Záradékát a magyar nyelvű tankönyvek oktatási-nevelési folyamatban 

történő használatának előzetes jóváhagyásáról (iratszám: V/Z/310/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

ELNÖK: 89. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása a magyarkanizsai József Attila Könyvtár igazgatóválasztási eljárása 

kapcsán. 

Előterjesztő Jerasz Anikó elnök asszony. 
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JERASZ ANIKÓ: Köszönöm a szót elnök úr. Tisztelt Tanácstagok! A 

magyarkanizsai József Attila Könyvtár, a Magyar Nemzeti Tanács társalapított 

intézménye, így a Végrehajtó Bizottság előzetesen jóváhagyta Bús Csaba, informatikus 

mérnök kinevezését a magyarkanizsai József Attila Könyvtár igazgatójává. 

Természetesen ezt a kérelmet megvitatta, megtárgyalta a Kulturális Bizottság és 

egyhangúlag támogatásban részesítette. Kérem Önöket, erősítsék meg a Végrehajtó 

Bizottság döntését! Köszönöm szépen. 

 

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

Berekesztem a vitát, és szavazásra bocsátom. 

 

Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a magyarkanizsai 

József Attila Könyvtár igazgatóválasztási eljárása kapcsán? 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/370/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 13-án  

meghozott Záradékát a magyarkanizsai József Attila Könyvtár  

igazgatója kinevezésének eljárásában (iratszám: V/Z/256/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

ELNÖK: A Tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban elő-

terjesztések együttes megvitatását javaslom; ezúttal a 90. és 91. napirendi pontok meg-

tárgyalását tekintettel arra, hogy azok témája egy-egy tájékoztatási pályázattal kapcsola-

tos. Javaslatom szavazásra bocsátom! Ki támogatja a javaslatot?  

 

A Tanács 24 igen, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül  

a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 90–91. napirendi pontok együttes megvitatását.  

 

Előterjesztő Jerasz Anikó elnök asszony. 

 

JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok!  

A 90. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

szerepel a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság 

tájékoztatási pályázata kapcsán. Ennek kapcsán engedjék meg, hogy kiemeljem, hogy a 

Tanács Végrehajtó Bizottsága javaslatot tett a 2018. évi tájékoztatási pályázatra 

beérkezett pályázatok támogatására. A támogatásra javasolt pályázatok listája a javasolt 

összegekkel együtt a Záradék mellékletét képezik. Mindenképpen nagyon fontos, hogy 

elmondjam Önöknek, hogy ebben az esetben is, mint ahogyan tettük ezt eddig is a 

Tájékoztatási Bizottság fogalmazta meg, hogy milyen prioritási sorrend szerint, valamint, 

hogy milyen összegekkel kellene támogatni a beérkezett pályázatokat és ezt erősítette 

meg a Végrehajtó Bizottság. 

A 91. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása sze-

repel Zenta községi tájékoztatási pályázat kapcsán. A Végrehajtó Bizottság a követke-

zők szerint javasolta a pályázatok támogatását: 

- Honestas Ügynökség, Újvidék: 100.000 dinár; 

- Pro Media Televíziós és Rádiós Aktivitások Üzlete, Zenta: 100.000 dinár; 

- No Limit Rádió Kft., Zenta: 100.000 dinár. 
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Ezt a javaslatot is a Tájékoztatási Bizottság fogalmazta meg és a Végrehajtó Bi-

zottság ezt megerősítette. Kérem Önöket támogassák a Végrehajtó Bizottság döntéseit! 

Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát a két napirendi ponttal kapcsolatban. 

Amennyiben nincs hozzászóló, berekesztem a vitát, és szavazásra bocsátom. 

 

Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Tartományi Mű-

velődési, Tájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság tájékoztatási pályázata kapcsán?  

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/371/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 17-én  

meghozott Záradékát a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási 

Közösségi Titkárság tájékoztatási pályázatról (iratszám: V/Z/381/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zenta községi tájékoztatási pá-

lyázat kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 23 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/372/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság  

2018. július 13-án meghozott Záradékát a Zenta községi  

tájékoztatási pályázatról (iratszám: V/Z/255/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

ELNÖK: A Tanács ügyrendje 34. szakaszának 8. bekezdésével összhangban előter-

jesztések együttes megvitatását javaslom; ezúttal három napirendi pontig a 92., a 93. és a 

94. napirendi pontok megtárgyalását tekintettel arra, hogy azok témája egy-egy önkor-

mányzat utcanévadásával kapcsolatos. Javaslatom szavazásra bocsátom! Ki támogatja a 

javaslatot? 

 

A Tanács 24 igen, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül  

a következő ülésvezetési záradékot hozta meg: 

A Tanács elfogadja a 92–94. napirendi pontok együttes megvitatását.  

 

Előterjesztő Jerasz Anikó elnök asszony. 

 

JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok!  

A 92. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

szerepel a Törökbecse községi egyik utca elnevezése kapcsán. A Tanács Végrehajtó 

Bizottsága támogatta Törökbecse Község Képviselő-testületének kérelme alapján, hogy 

a Beodra-Karlova Kataszteri Községben az egyik parcelláján levő utca neve legyen 

Újtelep utca. 

A 93. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

szerepel a Zombor városi utcák elnevezése kapcsán beérkezett kérelem vonatkozásában. 

A Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Zombor Város kérelme alapján a javaslatban 



47 

 

szereplő utcanevek és egyéb településrészek elnevezését. A javasolt utcanevek és egyéb 

településrészek listája a Záradék mellékletét képezi. 

A 94. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása 

szerepel a Begaszentgyörgy községi utcák elnevezése kapcsán. Ebben az esetben is a 

Tanács Végrehajtó Bizottsága támogatta Begaszentgyörgy Község Képviselő-

testületének kérelme alapján a javaslatban szereplő utcanevek és egyéb településrészek a 

záradékban szereplő elnevezései valósuljanak meg. A javasolt utcanevek és egyéb 

településrészek listája a Záradék mellékletét képezik. 

Mind a három napirendi pont kapcsán engedjék meg, hogy elmondjam a 

Nyelvhasználati Bizottság is véleményt formált, megtárgyalta a kérelmeket. Az általuk 

felállított magyar helyesírással és magyar nyelvű elnevezéssel hozta meg a Végrehajtó 

Bizottság a záradékait.  

Kérem, Önöket támogassák a döntéseinket! Köszönöm szépen. 

 

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

kapcsolatban. Kíván-e valaki hozzászólni? Amennyiben nem, berekesztem a vitát és 

szavazásra bocsátom. 

 

Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Törökbecse köz-

ségi egyik utca elnevezése kapcsán? 

 

A Tanács 23 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/373/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 18-án  

meghozott Záradékát utcanév-véleményezéséről (iratszám: V/Z/280/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Zombor városi utcák elnevezése 

kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 23 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/374/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 18-án  

meghozott Záradékát utcanév-véleményezéséről (iratszám: V/Z/277/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Begaszentgyörgy községi utcák 

elnevezése kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? 

 

A Tanács 23 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/375/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. augusztus 2-án  

meghozott Záradékát utcanév-véleményezéséről (iratszám: V/Z/308/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 
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ELNÖK: A 95. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság döntésének 

jóváhagyása az Inđija községi Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsba kinevezendő tag 

javaslata kapcsán. Jerasz Anikó tegye meg javaslatát, kérném szépen! 

 

JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok!  

A 95. napirendi pontunk alatt a Végrehajtó Bizottság támogatta Inđija községi 

Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsba, hogy a magyar nemzeti közösség képviselője 

Detelin József maradéki lakos, mezőgazdasági gépkezelő legyen.  

A Nyelvhasználati Bizottság is véleményt formált a kérelemmel kapcsolatban és 

egyhangúlag támogatta a jelölt kinevezését. Kérem Önöket támogassák a záradékunkat! 

Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Megnyitom a vitát. Mivel nincs vita, berekesztem és szavazásra bocsátom. 

Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását az Inđija községi 

Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsba kinevezendő tag javaslata kapcsán? 

 

A Tanács 24 igen, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett  

a következő döntést hozta meg (iratszám: M/Z/376/2018): 

1. A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. július 18-án  

meghozott Záradékát a nemzetek közötti viszonyügyi tanácsba 

kinevezendő tag javaslatáról (iratszám: V/Z/276/2018). 

2. Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

ELNÖK: 96. napirendi pontunkhoz érkeztünk. „Határozat a vajdasági magyar kö-

zösség alapérdekeinek képviseleteiről Szerbia Európai Uniós csatlakozási folyamatában”. 

Előterjesztő Tari István. Tudjuk, hogy sürgősségi eljárás útján fogadtuk el és napirendre 

is tűztük. Átadom a szót Tari Istvánnak. 

 

TARI ISTVÁN: Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács, Elnök Úr! Köszönöm a szót. Nem 

véletlenül frissítettem föl fontosabb sürgősségi előterjesztéseimet. Azt meg kell jegyez-

nem itt, hogy inkorrektnek tartom azt a megoldást, hogy én folyamatosan az elmúlt négy 

év alatt, amíg sürgősségi beadványokat készítettem, ezeket a beadványokat csak az ülés 

előtt osztották szét nyomtatott formában. Ügyrendünk szerint három nappal az ülés 

megkezdése előtt kell eljuttatni ezeket a sürgősségi beadványokat. Azt gondolom, hogyha 

valamennyien a tanácstagok közül elektronikus formában, digitális formában kapják meg 

az anyagot, akkor ezek a sürgősségi előterjesztések is megérdemelnék azt a magatartást, 

hogy a Tanács tagjai idejében megkapják, legalább egy-két nappal az ülés kezdete előtt, 

ha már három nappal előbb kell leadni. 

Ez egy nem korrekt megoldás, ezért lehet, hogy az indoklásban itt-ott kicsit kemé-

nyebb hangot is használok. De gondolják végig, ebben a pillanatban öt sűrűn gépelt oldalt, 

hogy tud valaki az ülés kezdete előtt érdemben elolvasni? Éppen ezért két sürgősségi 

előterjesztésemet frissítettem föl. Azt a két előterjesztésemet, amelyet nem tárgyaltunk 

igazán végig. A Magyar Nemzeti Tanácsnak meg kellett volna vitatnia azt a cselekvési 

tervet, amelyet nem vitattunk meg. Egyik nagy bűnének tartom a Magyar Nemzeti 

Tanácsnak, mert ezt az ülésén kellett volna megvitatnunk akkor, amikor összegezünk. 

Fontosnak tartom elmondani, hogy tulajdonképpen ez az előterjesztésem egy fölfrissített 

sürgősségi indítvány, ugyanis 22 pontban fogalmaztam meg, fogalmaztuk meg 

mindazokat a feladatokat, amelyeket a 23. fejezet lezárása előtt kellene elvégezni. Ezt a 

22 pontot nem tudom, hogy felolvashatom-e, mert nagyon jó lenne, ha megismerhetnénk. 
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ELNÖK: Én úgy gondolom, hogy egy rövid összefoglaló kell, hiszen mindenki el-

fogadta. Rákérdezhetek, hogy szükségesnek látja-e a testület, hogy felolvassa a teljes szö-

veget. 

 

TANÁCSTAGOK: Elolvastuk. 

 

TARI ISTVÁN: Azt gondolom, hogy ezekben a feladatokban, amelyekben a Magyar 

Nemzeti Tanács tényleges döntéshozatali jogától kezdve, a népképviselők választásáról 

és a részarányos foglalkoztatásunkról is szó van stb. Mivel azt mondják, hogy elolvasták, 

ezt a 22 pontot, én nagyon szeretném, ha elfogadnánk, mert ezekben a pontokban 

próbáltuk meg összegezni mindazokat a feladatokat, amelyeket a 23. fejezet lezárása előtt 

kellene elvégeznünk. Arra kérem a Magyar Nemzeti Tanácsot, hogy ezt fogadjuk el. 

Köszönöm. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Én is szeretnék hozzászólni.  

Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács! Egyrészt ezért a napirendi pontért tartottam fon-

tosnak, hogy ne zárt körű ülést hirdessünk meg, hiszen úgy gondolom, hogy még egyszer 

el kell mondani azokat a dolgokat, amelyeket már jó néhányszor, sokadszorra el-

mondtunk. Pontosan hányszor is: Tari István tanácstagtársunk 2018. szeptember 11-én 

sürgősségi előterjesztéssel fordult a Tanácshoz megismételte ezúttal is ugyanazon sür-

gősségi előterjesztéseit, amelyeket sorozatban benyújtott: a Tanács 2015. június 10-ei, 

hetedik rendes ülésére, 2015. június 30-ai, nyolcadik rendes ülésére, 2015. szeptember 

28-ai, tizedik rendes ülésére, 2015. december 22-ei, 12. rendes ülésére, de tárgyalt róla a 

Tanács a 2015. július 15-ei, kilencedik rendes ülésén, valamint a 2015. november 12-ei, 

11. rendes ülésén, a 2015. december 29-ei, 13. rendes ülésén, a 2016. január 29-ei, 14. 

rendes ülésén és a 2016. február 26-ai, 15. rendes ülésén is. Most tízedik alkalommal 

kerül elénk ez, illetve az ezzel megegyező tartalmú előterjesztés, amelyben most, tizedik 

alkalommal sem lettek kijavítva azok a banalitások, azok a tárgyi és jogi hibák, amelyek 

miatt az előterjesztést a Tanács már kilencszer – kizárólag annak javaslatát látva – 

méltatlannak talált elfogadásra. 

Emlékezzünk vissza, hogy kezdetben a sürgősségi eljárást vetettük el, azután napi-

rendre tűztük, később pedig próbáltuk azokat a hibákat szóvá tenni, tételről tételre. Most 

ugyanezeknek az anyagoknak a zanzásított, megismételt változata van előttünk. Úgy gon-

dolom, hogy valamennyien ismerjük ezt az anyagot. 

A Magyar Nemzeti Tanács feladatait sorolva tanácstagtársunk elsőként azt irá-

nyozná elő, hogy „minden új jogszabályba be kell építeni Szerbia alkotmányos kötele-

zettségét a szerzett nemzeti kisebbségi jogok szintjének fenntartására és gyakorlati alkal-

mazására”. Nem teszi fel ugyanakkor magának a kérdést, hogy ha már maga az állam 

legmagasabb szintű aktusa – az alkotmány szavatolja az egyes jogokat, akkor azok be-

építése a nála alacsonyabb jogszabályokba mivel fogja előremozdítani jogérvényesíté-

sünket. Tény, hogy minden egyes jogszabálynak összhangban kell lennie az alkotmánnyal 

és a becikkelyezett nemzetközi megállapodásokkal, ha pedig ez nem így lenne, indítvá-

nyozhatná az alkotmánybíróságnál az ilyen jogszabályok alkotmányosságának felülvizs-

gálatát. Azon kívül, hogy ez a követelmény értelmezhetetlen és lehetetlen is, mert a Ma-

gyar Nemzeti Tanács nem törvényhozó testület. 

Másodikként azt követeli Tari István, hogy úgyszintén hozzon a Magyar Nemzeti 

Tanács új választási törvényeket, melyekbe beépíti nemcsak az arányos politikai részvé-

tel, de még a részarányos foglalkoztatás elvét is például a közigazgatásban, a közvállala-
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tokban és a belügyi hatóságok minden szintjén – olyan helyeken, ahol szó sincs válasz-

tásról, hanem – mint ahogyan a neve is mondja – „foglalkoztatásról”. 

Követeli egy új, a népképviselők megválasztásáról szóló törvény meghozatalát – 

amikor a Népképviselőház, mint az egyetlen és legfelsőbb törvényhozó hatalom megvá-

lasztását nem is törvény, hanem közvetlenül az alkotmány szabályozza. Szeretné, hogy a 

Magyar Nemzeti Tanács törvényt hozzon nemcsak a magyar nyelv hivatalos használatá-

ról, de szabályozza a szerb nyelv latin betűs írásának egyenrangú használatát is. Követeli 

azt is, hogy módosítsuk a rehabilitációról szóló törvényt. Szeretné, ha határozattal meg-

állapítanánk a Szabadkai Népszínház befejezésének végső időpontját, mert szerinte csak 

ez akadályozza a beruházás további lefolyását, és még sok mást, amit még államhatalmi 

jogosítványokkal rendelkező szerv sem tudna elvégezni, nem pedig a Magyar Nemzeti 

Tanács vagy annak elnöke. 

Számon kér olyat is tőlünk, amit már rég megvalósítottunk, mint például a szerb, 

mint nem anyanyelv oktatásának átszervezését és a tankönyvek korszerűsítését, vagy a 

magyar oktatás megszervezését az óvodától az egyetemig. 

Egyértelmű, hogy ez a határozatjavaslat nem más, mint egy megvalósíthatatlan, lát-

szólag szépnek tűnő, de valójában üres vagy inkább abszurd kívánságok listája, melynek 

egyetlen célja a számonkérés, a jelenlegi Magyar Nemzeti Tanácstól és annak elnökétől. 

Ha elrugaszkodunk ettől az álomvilágtól, látjuk, hogy a Magyar Nemzeti Tanács 

képviselve volt minden olyan folyamatban, amelyben törvényes jogkörét gyakorolhatta, 

ott helyt állt, és meggátolta, hogy olyan döntések szülessenek, amelyek károsak lettek 

volna közösségünkre. Mert többéves érdekérvényesítésünk eredményeképp elértük azt, 

hogy megkérdeznek bennünket, hogy meghallgatják, megfontolják és elfogadják vélemé-

nyünket. A nemzetközi szervezetek megkeresik Tanácsunkat, mert tudják, hogy reálisak 

és önkritikusak vagyunk, problémáinkat így is kezelik és orvosolják. 

Nemrég járt nálunk az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet kisebbségi 

főbiztosa. A médiából értesülhettek arról, hogy hogyan nyilatkozott a Magyar Nemzeti 

Tanácsról. Modellértékűnek nevezte, nemcsak Szerbiában, hanem az egész Európai 

Unióban. Ugyancsak arról is beszélt, hogy egyedül velünk tudtak olyan együttműködést 

kialakítani, amely példaértékű lehet és külön hangsúlyozta, kiemelte, hogy mindaz, amit 

a Magyar Nemzeti Tanács az elmúlt időszakban elvégzett, az számukra is nagyon sokat 

jelentett és nagyon hasznos volt. 

A kritika, a megfogalmazás most is ott volt, megjelent, de nem az a célunk, hogy 

kiálljunk ide és elhitetve mindazokkal, akik az ülésünkre figyelnek, hogy ezek a témák 

jól hangzóak és megoldhatók úgy, ahogyan itt valaki elképzelte, megálmodta. Nagyon jól 

tudjuk ezek hosszú folyamatok. Arra is emlékezzünk, hogy itt, ebben a teremben Tari 

István is, Bozóki Antal is, Korhecz Tamás is, és jó néhányan még itt ültek az akcióterv 

kidolgozása folyamatában. A legjobb szakembereket, a leginkább illetékeseket, 

párthovatartozás nélkül meghívtuk, hogy mondják el véleményüket. Egyetlen olyan 

konkrét javaslat nem érkezett, amely az akcióterv pontosítását segítette volna. A lényeg 

csak arról szólt, hogy hogyan tudjuk valamilyen módon félrevezetni közösségünket, 

elhitetni velük, ha mi valami nagyot mondunk, akkor abban a pillanatban megváltozik 

minden. Ilyen nagyotmondás az, hogy a szerb nyelv használókat arra kényszerítsük, hogy 

a cirill írásmód mellett latin betűvel is írjanak. Ez épp olyan abszurd helyzet, amit 

valamikor átéltünk, hogyha a magyar nyelv helyesírásánál azt kérnék, hogy egy másik 

írásmódot használjunk. Ki sem merem mondani, milyen írásmódot várnának el tőlünk. 

Az, ami a miénk, azt kell védeni, az a mi érdekünk. Ha nem ezt tesszük, akkor én úgy 

gondolom, hogy félrevezetjük közösségünket, önmagunkat, és elhitetjük, hogy valami 

komoly dolgot tehetnénk, ugyanakkor csak egy léggömb az egész, amely bármelyik 



51 

 

pillanatban kipukkadhat. Úgy érzem, ez a 11 alkalommal beküldött javaslat is pontosan 

erről szól. 

Nem vagyunk naivak, tudjuk, hogy a folyamatok nélkülünk is mennének tovább. Az 

ilyen és hasonló követelőzéssel pedig csupán azt érnénk el, hogy minden hitelességünket 

elveszítenénk, hogy minden esélytől megfosztanánk a jövőbeni Magyar Nemzeti 

Tanácsot, hogy védhesse a magyarok érdekét itt a Délvidéken, a Vajdaságban, hogy az 

mindenkorra ki legyen zárva az ehhez hasonló folyamatokból. Elérhetnénk akár azt is, 

hogy semmi kihatása ne legyen a Magyar Nemzeti Tanácsnak a sorsunkra, életünkre. 

Az életnek nincs olyan területe napjainkban, hogy a Magyar Nemzeti Tanács ne szól-

jon bele. Láttuk, hány olyan napirendi pontunk volt csak ma, amely látszólag egy kézfel-

emeléssel ért föl, ugyanakkor életek, sorsok, közösségek, kis falvak, iskolák, tanári pá-

lyák sorsa dőlt el azzal, hogy támogattuk, segítettük. 

A második beterjesztéssel kapcsolatban, is szeretnék majd reagálni és elmondani a 

véleményemet. Ezért itt most arra külön nem térnék ki. 

Éppen ezért, irrealitása, banalitása és mértéktelensége miatt nem javaslom a Tari 

István tanácstagtársunk által előterjesztett határozat meghozatalát. 

Az indítványokat külön-külön napirendre tűztük. Tessék, ki kíván hozzászólni. Tari 

István. 

 

TARI ISTVÁN: Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács! Itt nem a nagy szavak pufogtatá-

sáról van szó. Én azt szeretném, ha a Magyar Nemzeti Tanács felnőne a feladatához. Erre 

próbáltam meg szelíd célzásokat tenni, ha föladná a pártpolitikai függőségét, a kiszolgál-

tatottságát. 

Tudomásul kellene vennünk azt, hogy azok az emberek, tanácstagok, akik itt ülnek, 

azok a magyarság egyetlen legitim képviselői. Az, hogy egyik-másik párt azt gondolja 

csicskáztathatja, ellenőrizheti, hogy tulajdonképpen pénzmosodává alakíthatja át a 

Magyar Nemzeti Tanácsot, ez a legkomolyabb gond.  

Nekünk tudomásul kellene vennünk azt, hogy sokkal fontosabb a feladatunk, mint 

az, hogy önfeljelentést végezzünk. Mert akkor, amikor nem vehetünk részt az igazi dön-

téshozatalban, akkor tulajdonképpen csak besúgjuk önmagunkat. Ötleteket adunk elnyo-

móinknak. Itt arról szól a történet, hogy igenis, tudomásul kellene vennünk azt, hogy mi 

vagyunk a magyarság egyetlen legitim képviselői, csak azok szavazhatnak ránk, akik ma-

gyarok.  

Azt nagyon jól tudjuk, hogy a politikai pártokra nemcsak a magyarok szavaznak. 

Sőt, egyes magyar képviselők, akik egyébként meg sem mernek szólalni a szerb parla-

mentben, nemcsak a magyar szavazatok alapján jutottak be ebbe a parlamentbe. Mi pedig 

a mi parlamentünkben nem szabadna megengednünk azt, hogy egyik vagy másik pártnak 

a csicskásai legyünk. Itt tulajdonképpen ez történik, döntéshozatali jog nélkül. Azért ké-

rem a jelenlegi Magyar Nemzeti Tanácsot, hogy fogadja el ezeket a javaslatokat. Ezeket 

meg kellett volna vitatnunk, de ha nem vitatjuk meg, akkor is azt gondolom, hogy 

fogadjuk el, ez a javaslatom. 

 

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

Tari István hozzászólására. 

A Magyar Nemzeti Tanács kiskorúsítása az, amikor ennyi érv fölsorakoztatása után, 

amely egyszerűen megkérdőjelezi ennek az előterjesztésnek bármely jogi vagy bármilyen 

emberi elfogadhatóságát, Tari István ismét arra biztat bennünket, hogy fogadjuk el. Ha 

elolvassák a végén található indoklást, abban ahogyan a Magyar Nemzeti Tanács elnökét 

nevezi, megfogalmazza, megalázza az nem egy költőhöz illő. Elmondtam neki a szünet-

ben is, hogy én költőként nem engedhetném meg magamnak –mint költő, akit elismerünk, 
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és fontos embernek tartunk –, hogy ilyen hangnemben írjon egy javaslatot. Ha ő azt akarta 

volna, hogy mi ezt a napirendi pontot elfogadjuk, akkor a tíz beterjesztésből készít egy 

tizenegyediket, és azt olyan formában írja meg, akár bejön a hivatalba és az itteni 

jogászokkal konzultál, és azt mondja, hogy írjunk egy olyan anyagot, amit együtt, 

közösen el tudunk fogadni. Ez egy kompromisszumos lépés lehetett volna. 

A négy év nem erről szólt. Hanem arról, hogy itt akkor létezik egy-egy ember ebben 

a testületben, ha ellent tud mondani a többségnek, a többséggel szembe tud menni. Külön-

ben nincs olyan javaslat, olyan tett, gyakorlat vagy cselekvés az életben, amely arra ösz-

tökélné ezt a közösséget, hogy fölfigyeljenek és odafigyeljenek rájuk. Ezt a beterjesztést 

már a honlapra föltették, nyilvánvalóan az a cél, a szándék, hogy hogyan lehetne most, a 

ma elhangzott reagálásokat tovább erőltetni, olyan formában félrevezetni ezt a közössé-

get, amelynek annyi más gondja-baja van. Mi el hisszük, hogy itt jó szándékkal terjesztet-

ték be ezt a javaslatot, ez ennek a közösségnek az érdeke. Ha ez a jó szándék benne lett 

volna, akkor Tari István egy koszorús költő nem engedte volna meg magának, hogy olyan 

hangnemben nevezze meg a Magyar Nemzeti Tanács elnökét, ahogyan azt tette, ha 

együttműködést akart, ha azt szerette volna, hogy ezt az anyagot elfogadjuk. Ő nem ezt 

akarta. Ez egy kampányfogás, kampány van. Ezért akartuk még a látszatát is kizárni an-

nak – ezért kezdeményeztük tizenegyen –, hogy zártkörű ülésünk legyen. Amikor viszont 

megláttuk a beérkezett javaslat, akkor fölülbíráltuk saját akaratunkat. Nem félünk, nem 

kell egérlyukba bújnunk, mert valamelyik párt azt mondja, hogy hogyan, miként kell cse-

lekednünk. Mi szabadon, önállóan dönthetünk. Tari István előterjesztése egy párt nézeteit 

tükrözi, egy párt véleményét mondja el, egy párt határozatát terjesztette elénk, hiszen 

látjuk, hogy melyik pártnak a honlapján jelent meg ez az előterjesztés. Köszönöm szépen. 

Átadom Paskó atyának a szót. 

 

PASKÓ CSABA: Teljes mértékben kiállok elnök úr mellett. Jóllehet egyetlen poli-

tikai pártnak sem vagyok a tagja, a Római Katolikus Egyházat képviselem, de az elmúlt 

négy évben, azt hiszem, világossá vált, hogy milyen irányba mutat, dr. Pénzes János püs-

pök úr véleménye és az én véleményem is.  

Semmi bajom a politikával, semmiféle politikai kezdeményezéssel. Azt hiszem, 

hogy amennyire az emberek, a hívek és mindannyian félünk a politikától, ki kell mondani, 

hogy az életünket áthatja minden, az iskoláztatáson, a nyelvhasználaton keresztül és ettől 

a Magyar Nemzeti Tanácsot sem lehet teljes mértékben különválasztani.  

Számomra a politika mindig ott kezdődik, hogy mit értek el. Valaki csak a teremnek 

a kilincséig jutott el, vannak pedig, akik konkrétumokat hoztak és tettek le. Teljes mér-

tékben támogatom azt, amit elnök úr elmondott, és semmiféleképp sem kellene ezt a he-

lyet, innen, kampányként felhasználni. Azt a fajta szakmaiságot, szaktudást és szakmai 

fölzárkózást, amit eddig elértünk, az elmúlt négy évben azt hiszem az mindenkinek vilá-

gos. Nem kell politikusnak lenni, hogy lássuk és értékelhessük azokat az értékeket, ami-

ket a magyarságért ez a Magyar Nemzeti Tanács már megtett. Nagy szavakat pufogtatni, 

nagy dolgokat lehet mondani, bízva bizonyos babérok learatásában, de, azért ennél egy 

kicsit többet is lehetett volna felmutatni szakmai szempontból és itt szakpolitikáról be-

szélek. Én csak azt tudom mondani, hogy amit elnök úr mond, az teljes mértékben érthető, 

örülök, hogy erről így, ebben a formában beszélhetünk. Köszönöm. 

 

DUDÁS KÁROLY: Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács! Tari István a leírt szövegben 

elnök urat sértette meg, megbocsáthatatlan módon, amit pedig elmondott, a Tanács tag-

jainak nagy részét.  

Én kikérem magamnak, nem önmagam nevében, hanem a tagtársaim nevében, hogy 

csicskásoknak nevezést Ezek az emberek, akik itt ülnek, hölgyek és urak, akár a kis-
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közösségünknek, akár a nagy közösségünknek a legfontosabb építői. Olyan életpálya van 

mögöttük, amely én azt hiszem, hogy minősíthetetlen, hogy ezeket az embereket 

csicskásoknak nevezzék. Ők önállóan gondolkodó emberek, akik letettek egyet, s mást az 

asztalra életük során. Fölháborító, ami itt elhangzott.  

A másik dolog, szerintem nyilvánvaló, hogy mi a célja ennek. Elnök úr, Paskó atya 

is jelezte, kampány van, és ki kell használni minden pillanatot. Az a borzasztó, hogy a 

saját Magyar Nemzeti Tanácsunkat, amelynek Tari István is a tagja, ezt próbáljuk hitel-

teleníteni és lejáratni a kampány poénszerzése érdekében. Ez is teljes mértékben fölhábo-

rító. A Magyar Nemzeti Tanács, hogy mit tett, elnök úr elmondta, és össze is foglalta. Én 

azt hiszem, hogy valóban nincs a Kárpát-medencének olyan pontja, sőt Európának se, 

ahol a legnagyobb tisztelettel ne szólnának és elismeréssel a Magyar Nemzeti Tanács 

teljesítményéről. Sajnálom, hogy Tari István nem tartja magát ennek a Magyar Nemzeti 

Tanácsnak és eredményeinek a részeseként, nem is tudom, hogy miért, illetve dehogy 

nem tudom. Egy korábbi ülésen egyik tanácstagtársunk azt mondta, - és kibújik mindig a 

szög a zsákból - hogy a Magyar Nemzeti Tanács, ahogy Tari István is jelezte, 

pénzmosoda. A tanácstagtársunk, amely nem a Magyar Összefogás, illetve a Magyar 

Összefogás listájáról került ide, de már nincs itt, azt mondta, hogy osztottuk mi a pénzt 

annak idején is, igaz, hogy én már nem osztom. Nyilvánvaló, ez a legfontosabb, hogy ő 

nem oszt. Olyanok osztják a pénzt, akik feladatuk teljes tudatában vannak, az 

építkezésben erőteljesen részt vesznek és megkapták a közösség bizalmát. Elválik majd 

hamarosan, hogy a közösség hogyan vélekedik a Magyar Nemzeti Tanács és annak 

elnökének eddigi munkájáról. Köszönöm szépen. 

 

SZLÁKÓ JÓZSEF: Tisztelt Elnök Úr, Alelnök Asszony, Tanácstagok! Nem először 

lettünk kiskorúsítva ez a négy év alatt, de akik itt vagyunk, itt voltunk, bizonyítottunk és 

megtettük azt, ami a feladatunk volt. Attól függetlenül, hogy itt leszünk, vagy nem le-

szünk, megtesszük a ránk hárított feladatokat. Nem is a ránk hárított feladatokat, hanem 

azokat a feladatokat, amelyeket Isten bízott ránk. Azt hiszem felnőttünk mindannyian, 

felnőttünk a feladatunkhoz. Az egy és a nagyon fontos, hogy itt vagyunk Szerbiában, itt 

vagyunk ebben a környezetben, és ami a legfontosabb, a realitás talaján kell maradnunk. 

Amennyiben a realitás talaján maradunk, abban az esetben tudunk csak igazán 

megmaradni. Szerintem abban van a jövő. Nagyon szépen köszönöm. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni? Jerasz Anikó. Tes-

sék. 

 

JERASZ ANIKÓ: Tisztelt Elnök Úr, Tanácstagok! Minősíthetetlen az, ahogyan a 

képviselő úr beszélt az elnök úrról, a Magyar Nemzeti Tanács elnökéről, ahogyan beszélt 

rólunk, a Magyar Nemzeti Tanács tagjairól, a képviselőkről, akik a tagságunkat nem úgy 

kaptuk, nem a tanácstagunktól kaptuk, hanem bizony a magyar lakosság, szavazatainak 

jóvoltából kaptuk a mandátumunkat. Csicskásnak, pénzmosodának nevezni a Magyar 

Nemzeti Tanácsot minősíthetetlen és teljes mértékben elutasító.  

Mindenki tudja rólam és én erre nagyon büszke vagyok, hogy én igen, párttag 

vagyok, a Vajdasági Magyar Szövetségnek vagyok a tagja. Annak a pártnak, amely a 

legnagyobb magyar érdekképviseleti párt, amely kivívta magának a tekintélyt, nemcsak 

itt, Szerbiában, hanem Magyarországon is. A tartományban, a köztársaságban és önkor-

mányzati szinteken is vannak képviselői és a magyar érdekeket képviselik.  

Kedves Képviselő Úr! Elgondolkodhat azon, hogy Önnek miért nincsenek minden 

szinten képviselői, és miért nincsenek a döntéshozatalnál barátai, társai. Talán azért, mert 

nincs támogatottsága annak, amit csinál. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Tessék, kíván-e még valaki hozzászólni? Tari István második körben. 

 

TARI ISTVÁN: Nagyon röviden szeretnék csak szólni, viszontválaszt valamilyen 

formában. Elmondottam azt, hogy miért fogalmaztam meg keményebben elnök úrnak az 

indoklásomat, amelyet egyébként nem olvastam föl. Azért, mert inkorrekt megoldásnak 

tartom azt, hogy ezt a szöveget a Magyar Nemzeti Tanács tagjai nem kaphatják meg 

elektronikus formában az ülés előtt.  

Azt gondolom, hogy az törekvésem, amely szeretné a Magyar Nemzeti Tanácsot 

jobbá tenni, amely arra irányul, hogy ha tisztábban látnánk, és nemcsak a pártokat 

dicsérnénk az uralkodó pártot, amely részt vesz a hatalomban. Meg lehet dicsérni, 

kampány van. A kampánynak is lehet a része, de azt is tudomásul kell vennünk, hogy a 

pártok külföldről nem kaphatnak támogatást. Ez a lényeg.  

 

ELNÖK: Ez nem a lényeg, ezek vádaskodások sorozata, de nem erről szól. Az elő-

terjesztésében hol van ezzel kapcsolatban bármilyen szó, megjegyzés? Sehol nem szere-

pel. 

 

TARI ISTVÁN: Itt elhangzott egy-két fontos dolog. Elhangzott az, hogy miért ne-

veztem pénzmosodának. Ha ez kérdés, ha ezt valaki nem tudja, akkor kifejthetném bő-

vebben. Az más dolog, hogy csak a saját véleményüket szeretnénk meghallgatni.  

 

ELNÖK: Úgy gondolom, lesz mód a választási kampány ideje alatt, hogy mindenki 

kifejtse véleményét, elmondja azon közösség előtt, ahol akarja. A Magyar Nemzeti Ta-

nácsot ne erre használjuk föl. Mindenki arra készült az Önök részéről, ha zártkörű ülés 

lesz, hogyan fogják lesöpörni az egész történetet, hogy mi elbújtunk. Épp ezeket az ese-

teket akartuk meghallgatni és halljuk, de akkor maradjunk annál a napirendi pontnál, 

azoknál a tételeknél, amelyek itt elhangzottak. Ha jogi, szakmai szempontból kell 

indokolni, akkor szívesen megkérem Lulić Emil jogi szakmunkatársamat, hogy pontról 

pontra menjünk végig, és nézzük meg, hogy miért elfogadhatatlan, miért hazugsághalmaz 

ez a dokumentum. 

 

TARI ISTVÁN: Én csak a viszontválaszt kértem elnök úrtól, és azoktól, akik fel-

szólaltak, azoknak a megjegyzésire szeretnék csak reagálni és csak arra, amit mondtak. 

Az rendben van, hogy Paskó tagtársam fölszólalt a Római Katolikus Egyház nevében. 

Nekem az ellen sincs semmi kifogásom, ha valamelyik egyház politikai dolgokban vesz 

részt, politizál, de akkor tudomásul kell venni azoknak az embereknek, akik az egyház 

részéről politizálnak, hogy bizony itt ők nem papok, hanem tagtársak. Tudomásul kell 

venni, hogy a politikai játékszabályok azok megosztó játékszabályok. Az, hogy egy 

egyház hogyan vesz részt egy megosztó tevékenységben, az annak az egyháznak a dolga. 

A lényeg az, hogy tulajdonképpen ez egy megosztó tevékenység és ez azért létezik, hogy 

minél keményebben tudjuk ütköztetni az érveinket. Köszönöm. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még csak a helyemről annyit, Tari István a lényeget 

ragadta meg és nagyon köszönöm neki. A megosztó tevékenységet, erről szólt a négy év 

ellenzéki politizálás és egyetlen egy pillanata nem volt a négy évnek, amikor nem egyszer, 

hanem százszor megtalálhattuk volna az együttműködést. Ezt sohasem akarták. Ha lát-

tatni akarják magukat, csak a megosztottságban láthatják, mi pedig az összefogásban. 

Összeférhetetlen dolgok állnak egymással szemben, és nagyon örülök, hogy ezt ki-

mondta. Köszönöm szépen. 
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Tessék, kíván-e még valaki hozzászólni? Berekesztem a vitát, és szavazásra bocsá-

tom 96. napirendi pontunkat: Határozat a vajdasági magyar közösség alapérdekeinek 

képviseletéről Szerbia Európai Uniós csatlakozása folyamatában. Ki támogatja a javas-

latot?  

 

A Tanács 1 igen, 21 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett  

nem fogadta el a Határozatot a vajdasági magyar  

közösség alapérdekeinek képviseletéről Szerbia Európai  

Uniós csatlakozása folyamatában. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. 97. napirendi pontunk következik: Állásfoglalás a 

zombori Bielitzky Károly Városi Könyvtárban történt felmondások és a Zombor vá-

rosához tartozó falvakban eddigi működő fiókkönyvtárak leépítése ügyében. Ismét Tari 

István tanácstagtársunkat kérem meg, hogy terjessze elő az állásfoglalási javaslatot. 

 

TARI ISTVÁN: Ez is egy fölfrissített sürgősségi előterjesztésem, amely a zombori 

Bielitzky Károly Városi Könyvtárban történt felmondások és a Zombor városához tartozó 

falvakban eddig működő fiókkönyvtárak leépítése ügyében íródott és nem véletlenül fris-

sítettem föl ezeket az előterjesztéseimet.  

Azt gondolom, hogy nem az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet ki-

sebbségügyi főbiztosa előtt hajlongva, a szerbiai kormányzatot dicsérve kellene össze-

gezni az elmúlt négy évnek a tanulságait, hanem az Magyar Nemzeti Tanács és a délvi-

déki magyar nyilvánosság előtt kellene beszámolni ezekről a bizonyos eredményekről.  

Azt gondolom, hogy a Magyar Nemzeti Tanácsnak az egyik magyarellenes bűne 

volt mindaz, ami Zomborban történt, ami Nyugat-Bácskában történt, a nyugat-bácskai 

magyarsággal szemben történt. Vegyük tudomásul azt, hogy ott fölszámolták azokat az 

embereket, akik a magyar művelődési életet szervezik. Azt gondolom, hogy bűnt 

követtünk el akkor, amikor ezt hagytuk. Azért követtünk el bűnt, mert ezek a nyugat-

bácskai falusi könyvtárosok munkájukból való kiebrudalása, eltávolítása, azt gondolom, 

hogy politikai okokból történt, megszégyenítő módon és ez a botrányok botránya. 

Szerintem nekünk, az az egyik legfontosabb feladatunk, hogy mindaz, ami a szór-

ványban történik, azt a legáthatóbban, legalaposabban figyeljük, és azok mellett az em-

berek mellett, akik az ottani magyar művelődési életet szervezik, minden pillanatban áll-

junk ki. Itt ez nem történt meg, ezeket az embereket eltávolították. Ebben a pillanatban jó 

néhányan beperelték a könyvtárat, - tehát új helyzet van és én azt gondolom, hogy most 

is az lenne a továbbiakban a feladatunk - egyesek meg is nyerték a pert. Az is elkép-

zelhető, hogy a könyvtár átmenetileg föl fog néhányat venni és utána el fogja őket megint 

távolítani.  

Mindaz, ami Nyugat-Bácskában történt, az is a Magyar Nemzeti Tanácsunknak a 

szégyene. Azért a szégyene, mert ezek az emberek ottani könyvtárosként nemcsak a 

könyvtárat, hanem a magyar művelődési életet szervezték. 

Sohasem késő, azt hiszem, hogy ha a Magyar Nemzeti Tanács valóban fölnőtt a fel-

adatához, akkor nem engedheti meg magának azt, hogy a szórványban, Nyugat-Bácská-

ban, a nyugat-bácskai művelődési élet szervezői munka nélkül maradjanak. Erről csak 

ennyit. Arról nem is szólva, – zárójelbe jegyzem csak meg – hogy elnökünk is, a Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke is nyugat-bácskai kötődésű. Köszönöm. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is szólnék. Jó végszó volt. Igen, nyugat-bácskai, 

bácsgyulafalvi születésű vagyok és sokan úgy gyűjtöttek a Vajdasági Magyarok Demok-

ratikus Közösségének a listájára, Tari István vezetett listájára támogató aláírásokat, hogy 
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rám is hivatkoztak, sőt vizet, kutat és minden mást ígértek, csak éppen a név nem 

szerepelt, hogy kinek a listáját írják alá a támogatók. Igen, így igaz. Ez történt Nyugat-

Bácskában egyebek között. A Magyar Nemzeti Tanács eddigi sikereire hivatkoztak, s 

annak elnökére is. Konkrét példákat is tudok erre mondani.  

De nem ez a lényeg, hanem ismét Tari István írói, költői vénája úgy előjön, olyan 

tökéletesen fölvázolja a problémákat, hogy az ember örömmel érzi, látja, elérkezett a 

pillanat, amikor mindent a helyére tehetünk. Állásfoglalás a zombori Bielitzky Károly 

Városi Könyvtárban történt felmondások és a Zombor városához tartozó falvakban eddig 

működő fiókkönyvtárak leépítése ügyében. Azt szerettem volna érzékeltetni, és azért is 

írtam le, azt a különbséget, hogy mi a felelőtlen politizálás, mi az, amikor nagyokat 

mondunk, ígérgetünk nagyokat, de közben nem teszünk semmit azért. Nézzük meg, hogy 

a Magyar Nemzeti Tanács éppen ez ügyben mit tett az elmúlt években. 

A zombori Bielitzky Károly Városi Könyvtár falusi fiókkönyvtárai munkaidejének 

– és ezáltal az olvasók és az érdeklődők könyvtári és közművelődési igényeinek – korlá-

tozását akkor is, amikor megtörtént – 2016 szeptemberében – elítéltük, és tesszük ezt 

most is. Az akkori helyzetet csak súlyosbította, hogy mindezek a megszorítások a könyv-

tárosok elbocsátása miatt következtek be. Bár tudjuk, hogy a szerbiai állami közszférát 

régebben a túlméretezett káderállomány jellemezte, és azt is, hogy a picit sem közkedvelt 

ésszerűsítés éppen ennek a negatív jelenségnek az orvoslását próbálta szolgálni, semmi-

képp nem törődhetünk bele abba, ahogyan ez az átszervezés a zombori könyvtárban tör-

tént. Ahelyett ugyanis, hogy a racionalizáció a könyvtár apparátusát soványította volna, 

az a közösségnek – számunkra kiváltképp a többnyire magyar falvak lakosainak – kultu-

rális életét szolgáló magyar könyvtárosok kárára történt. 

2018. szeptember 3-án az Újvidéki Fellebbviteli Bíróság ítéletet hozott a zombori 

könyvtár könyvtárosainak munkaperében a munkavállalók javára megállapítva, hogy el-

bocsátásuk – pontosabban munkaviszonyuk megszüntetésének folyamata – törvénytele-

nül zajlott. A bíróság ezzel kimondta, hogy a felmondások során eljárási hiba történt, de 

ugyanakkor nem ítélkezett arról, hogy az ésszerűsítés maga törvénytelen lett volna. Ez az 

aktualitása az állásfoglalásnak és ezt nagyon fontosnak tartom. 

Épp ezért nagyon is egyetértek tanácstagtársunkkal, de annál, hogy ebben az új hely-

zetben tétlenül állásfoglalások megfogalmazásával és elfogadásával bajlódjunk, jóval 

fontosabbnak tartom, hogy közvetlenül és aktívan szólítsuk meg a döntéshozókat, első-

sorban az intézmény igazgatóságát és Zombor Város önkormányzatát, az intézmény ala-

pítóját. Épp ennek érdekében már megtettem a legfontosabb lépéseket még mielőtt az 

előterjesztés a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalába érkezett volna mindenekelőtt az ügy 

hosszú távú, tartós megoldása érdekében. Követeltem, hogy az intézmény és a város fe-

lelősei a legrövidebb időn belül olyan megoldásokat kínáljanak fel és nyújtsanak az érin-

tett településeknek, amelyek tartósan rendezik a falusi fiókkönyvtárak zavartalan műkö-

dését és könyvellátását, közművelődési szerepüket pedig megerősítik az ott élők kulturá-

lis, közművelődési és oktatási érdekeinek teljes körű érvényesítésével. 

Sajnos a Tari István tanácstagtársunk által megfogalmazott és előterjesztett állásfog-

lalás azonkívül, hogy ésszerűtlen és nem célravezető, hiszen a problémamegoldás helyett 

csak a feszültséget szítja, megfogalmazásában is több szempontból problematikus és té-

ves: 

Egyrészt az állásfoglalás a zombori közigazgatás alkalmazottai számának 2015. évi 

korlátozásáról szóló, 2015-ben meghozott határozat „azonnali hatályú” módosítását kö-

veteli, pedig a kérdéses, határidős időtartamú határozatot már több mint egy éve hatályon 

kívül helyezték – így annak módosítása semmilyen következménnyel sem járna. Tehát, 

ha azt mondjuk, hogy elfogadnánk, teljes mértékben egyetértünk, akkor is olyan jogi, 
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megfogalmazási, érvénytelen döntések találhatók benne, amelyek kizárják ennek 

lehetőségét. 

Másrészt az állásfoglalás a könyvtárat, mint a Magyar Nemzeti Tanács társalapított 

intézményét nevezi meg, holott az – sajnos – csak a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt 

jelentőségű intézménye, amelynek egyedüli alapítója Zombor Város. 

Ha tehát a Tanács mai ülésén elfogadja ezt az állásfoglalást, akkor az nemcsak azt 

jelentené, hogy az érvényes jogi és/vagy közigazgatási keretet és eljárási rendszert nem 

ismeri, de – ami a legnagyobb szégyenünk lenne – arról is tanúbizonyságot tenne, hogy 

saját intézményhálózatának jogi státusát, de még elnevezésének pontos nevét sem ismeri. 

Mindezért Tari István előterjesztésének elutasítását javaslom.  

A tartományi kulturális titkárasszonnyal személyesen beszéltem már, a polgármes-

tert három-négy hónappal ezelőtt fölkerestem, jogi szakmunkatársam pedig minden jogi 

dokumentumot begyűjtött. Itt van, rendelkezésünkre áll. A legfontosabb feladatunk az 

lesz, hogy megakadályozzuk azt a lehetőséget, hogy a most visszakerülő munkásokat 

rövid időn belül más formában próbálják meg eltávolítani. Ennek alapvető szabálya, hogy 

érvényét vesztette az a határozat, amit említettem. A másik dolog pedig az, hogy a 

létszámstop ellenére növelni kell a könyvtárban a foglalkoztatottakat, akkora számmal 

amennyivel esélyt biztosítunk az elbocsátott könyvtárosok további munkájára. 

Ebben viszont kellene a partneri segítség, az együttműködés. Az első emeleten meg 

tudjuk mutatni, hogy hónapok óta ott állnak az ajándék könyvek dobozai, hiszen azt 

reméltük, hogy gyorsabb folyamata lesz ennek a történetnek, hiszen a peres ügyekről 

tudtunk, sajnos most érkezett el. Abban a pillanatban, hogy megnyílnak a könyvtárak 

teljes munkaidővel, ezek a könyvcsomagok ott lesznek. A könyvtárak rendbehozatalát és 

felújítását, itt, most személyesen megígérem. Köszönöm szépen. 

Szlákó József kért szót. 

 

SZLÁKÓ JÓZSEF: Tisztelt Elnök Úr, Alelnök Asszony, Tanácstagok! Újból Nyu-

gat-Bácska. Nem először, de reméljük utoljára, az utolsók között lesz. A következőt 

tudom mondani. Az előbb meg lett említve az, hogy a művelődési élet és azok a 

személyek, akik, sajnos, munka nélkül maradtak, - a könyvtárosokról van szó, - hogy 

elhanyagoltuk őket. Ez nem igaz. Kezdettől fogva mellettük voltunk és kezdettől fogva 

próbáltuk megoldani ezt a problémát. Lehet, hogy későn érkezett az értesítés, de abban a 

pillanatban mozdultunk és ez a küzdelem folytatódott a mai napig is, és folytatódni is fog 

egész biztos.  

Ami a művelődési életet illeti, Nyugat-Bácskában senki nem lett elhanyagolva. Min-

denhol ott voltunk, ahova meghívtak bennünket megjelentünk. Értesítettük a művelődési 

egyesületeket arról, hogy mikor vannak pályázatok, jelentkezzenek a pályázatra, küldtünk 

különböző előadásokat, részt vettünk az előadásokon. Nyugat-Bácska egyáltalán nincs 

elhanyagolva. Nyugat-Bácskára nagyon is oda van figyelve, ami a Magyar Nemzeti 

Tanácsot illeti. Ezt mondhatnám a művelődésről, de mondhatnám ugyanúgy az oktatásról 

is. Egyik iskola sem lett elhanyagolva, de ez most már egy másik téma, egy teljesen másik 

szöveg lenne. Ezt nem szeretném bonyolítani, de visszatérve a művelődésre, visszatérve 

a könyvtárra, azt mondom, hogy a Magyar Nemzeti Tanács az elnök úr vezetésével, ott 

volt minden pillanatban, továbbra is ott leszünk mellettük és megpróbáljuk megoldani, 

hogy minél pozitívabban fejeződjön be ez az ügy.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék, ki kíván hozzászólni a vitában? Tari István. 

 

TARI ISTVÁN: Csak egy nagyon rövid viszonválaszt szánok. A Magyar Nemzeti 

Tanács társalapító, és a Városi Könyvtár Igazgató Bizottságának tagja volt az az ember, 
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- egyébként tartományi képviselő, - akit a Magyar Nemzeti Tanács javasolt e tisztség 

betöltésére és pontosan tudta azt, hogy mi fog történni. Éppen ezért, hogy nem reagált, 

sem az Igazgató Bizottság tagja idejében, sem a Magyar Nemzeti Tanács nem próbálta 

megakadályozni ezeknek az embereknek az eltávolítását, kiebrudalását, s ez nem pejora-

tív, mert ez történt velük, kiebrudalták őket tudatosan. Ennyit csak a részarányos 

foglalkoztatásról intézményeinkben. Akkor nem emeltük föl a szavunkat, hangunkat, az 

nem jelenti azt, hogy most nem tudnánk rajtuk még segíteni. Itt teljes mértékben 

egyetértek elnök úrral ebben a dologban. Jó néhányan közülük, azért nem tudtak részt 

venni a bírósági tárgyaláson, mert időközben külföldre távoztak. Azok az emberek, akik 

a művelődési életet szervezték, a magyar művelődési életet és akiknek igenis nagy 

gyakorlatuk volt ebben.  

Azt gondolom, hogy a Magyar Nemzeti Tanács hibázott. Hibázott az Igazgató 

Bizottság tagja is, aki hallgatólagosan ezt az ügyet segítette, hogy így alakuljon. Most 

minden erőnket arra kell összpontosítanunk, hogy ott, Nyugat-Bácskában ezek a dolgok 

megoldódjanak. Ez egy közös ügy. Szerintem az ellenzéknek is és a Magyar Nemzeti 

Tanácsnak is talán az a feladata, hogy a szórványban élő magyarság minél jobb 

helyzetben maradjon. Ha őket visszaveszik, és a művelődési életet továbbra is szervezni 

tudják, akkor valamilyen módon megpróbáljuk helyrehozni azt a bűnt, amit elkövettünk 

a nyugat-bácskai magyarság ellen. Köszönöm. 

 

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

telével azt hiszem, hogy az összes többi végszónak is nagyon megfelelő. Köszönjük szé-

pen, akkor berekesztem a vitát és szavazásra bocsátom. 

Ki támogatja Tari István állásfoglalását a zombori Bielitzky Károly Városi Könyv-

tárban történt felmondások és a Zombor városához tartozó falvakban eddig működő fiók-

könyvtárak leépítése ügyében? 

 

A Tanács 1 igen, 23 ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

nem fogadta el Tari István tanácstag Állásfoglalását a zombori  

Bielitzky Károly Városi Könyvtárban történt felmondások és a  

Zombor városához tartozó falvakban eddig működő fiókkönyvtárak  

leépítése ügyében. 

 

ELNÖK: 98. napirendi pontunkhoz érkeztünk. Egyéb időszerű kérdések.  

Tessék kíván-e még valaki hozzászólni? Amennyiben nem, akkor arról szeretném 

Önöket tájékoztatni, hogy a Végrehajtó Bizottság döntései halmozódnak, így nyilvánvaló, 

hogy a kampány ideje alatt is a Magyar Nemzeti Tanácsnak ülést kell tartania. Én nagyon 

szeretném, hogy ez tényleg ne kampány eszközzé váljon, hanem úgy ahogy ma, az első 

részében az ülésnek, a legfontosabb döntéseket erősítsük meg. A következő Magyar 

Nemzeti Tanácsnak már úgy adjuk át a feladatokat, hogy amit el kellett végeznünk, azt 

mi elvégeztük becsülettel. 

Köszönöm szépen. A következő találkozásig minden jót kívánok valamennyiünknek! 
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Miután több kérdés, illetve indítvány nem hangzott el, mgr. Hajnal Jenő 12 óra 39 

perckor berekesztette a Magyar Nemzeti Tanács harminchatodik rendes ülését. 

 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: MNT-001090/K/2018 - M/6/1 

Keltezés: 2018. szeptember 14. 

  

Péter Brigitta, 

jegyzőkönyvvezető s. k. 

 

P. H. 

Mgr. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke s. k.  

 



A gazdasági társaságokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
36/2011., 99/2011., 83/2014. – másik törvény, 5/2015. és 44/2018. szám) 12. szakaszának 
1. bekezdése és A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án 
a H/1/2014. iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 
14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 41. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 
(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

HATÁROZATOT 
A HÉT NAP KÖZVÁLLALAT ALAPÍTÓI JOGAINAK ÁTVÉTELÉRŐL 

ÉS A HÉT NAP KÖZVÁLLALAT HÉT NAP LAPKIADÓ KFT.-VÉ 
ÁTALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

1. szakasz 
A Hét Nap közvállalat alapítói jogainak átvételéről és a Hét Nap közvállalat Hét Nap 

lapkiadó Kft.-vé átalakításáról szóló határozat (meghozva az 5/2004. iratszámmal és 
módosítva a 6/2006., a H/29/2010., a H/2/2012., a H/8/2012. és az M/H/12/2016. iratszámú 
határozatokkal; a továbbiakban: határozat) 2. szakaszának 6. bekezdése módosul az 
alábbiak szerint: „A Hét Nap Kft. székhelye: Ago Mamužić utca 11/I., Szabadka.”. 

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

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 
Iratszám: M/H/6/2018. 
Keltezés: 2018. november 3. 
 

 

 

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

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 
14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács
(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő

ZÁRADÉKOT 
A HÉT NAP LAPKIADÓ KFT. 2019. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI TERVÉNEK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz
A Tanács jóváhagyja a Hét Nap Lapkiadó Kft. 2019. évi munka- és pénzügyi tervét 

a Tanácsnak 2018. október 24-ei keltezésű, 291/2018. iratszámú kérelmében elküldött 
dokumentumok szerint. 

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

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 
9. Iratszám: M/Z/378/2018. 
Keltezés: 2018. november 3. 

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



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 
iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 
14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 41. szakasza, továbbá A Magyar Szó 
Közvállalat alapító jogainak átvételéről és a Magyar Szó Közvállalat Magyar Szó 
Lapkiadó Kft.-vé átalakításáról szóló határozat (meghozva 2004. szeptember 10-én a 
3/2004. iratszám alatt és módosítva a 3/2005., az 5/2006., a 11/2010., a 23/2010., a 
H/1/2012., a H/7/2012. és az M/H/12/2016. iratszámok alatt) 12. szakasza 1. 
bekezdésének 8) pontja, 14. szakasza és 15. szakasza alapján alapján a Magyar Nemzeti 
Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

VÉGZÉST 
A MAGYAR SZÓ LAPKIADÓ KFT. 

TAGGYŰLÉSI JOGOKAT GYAKORLÓ TESTÜLETE EGYIK TAGJÁNAK 
FELMENTÉSÉRŐL ÉS EGY ÚJ TAG KINEVEZÉSÉRŐL 

1. szakasz 
A Tanács felmenti Fodor István zentai lakost, a zentai szerkesztőség nyugalmazott 

vezetőjét a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületének 
tagságából, mert munkaviszonya az intézményben megszűnt nyugdíjba vonulásával, és 
mert helyébe a Magyar Szó szerkesztősége új tagot jelölt munkavállalóinak köréből. 

2. szakasz 
A Tanács kinevezi Kabók Erika szabadkai lakost, magyar nyelv és irodalom tanárt 

a munkavállalók köréből javasolt tagnak a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogokat 
Gyakorló Testületébe a testület folyó mandátumának lejártáig. 

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

Magyar Nemzeti Tanács 
Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 
Iratszám: M/V/1/2018. 
Keltezés: 2018. november 3. 
 

 

 

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

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A MAGYAR SZÓ LAPKIADÓ KFT. 2019. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI 

TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Magyar Szó Lapkiadó Kft. 2019. évi munka- és pénzügyi 

tervét a Tanácsnak 2018. október 24-ei keltezésű, 329. iratszámú kérelmében elküldött 

dokumentumok szerint. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/379/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A KISHEGYESI KÖNYVTÁR ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Kishegyesi Könyvtár alapszabálya módosítását a Tanácsnak 

2018. október 22-én elküldött, 52/2018. iratszámú dokumentum szerint. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/380/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Zentai Történelmi Levéltár 2019. évi munkatervét a 

Tanácsnak 2018. szeptember 27-ei keltezésű, 011-79/3. iratszámú kérelmében elküldött 

dokumentum szerint. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/381/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

TOPOLYA KÖZSÉG MÚZEUMA 2019. ÉVI PROGRAM- 

ÉS PÉNZÜGYI TERVÉKEN JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja Topolya Község Múzeuma 2019. évi program- és pénzügyi 

tervét a Tanácsnak 2018. szeptember 5-ei keltezésű, 255/2018. iratszámú kérelmében 

elküldött dokumentumok szerint. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/382/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ADAI MŰSZAKI ISKOLA ISKOLAPROGRAMJÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. október 8-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaprogramjának véleményezéséről (iratszám: 

V/Z/382/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/383/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.  

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A PANCSOVA VÁROSI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNYHÁLÓZAT 

VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. október 24-én meghozott 

Záradékát a Pancsova városi iskoláskor előtti intézményhálózat véleményezéséről 

(iratszám: V/Z/387/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/384/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A PANCSOVA VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK HÁLÓZATÁNAK 

VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. október 8-án meghozott 

Záradékát a Pancsova városi általános iskolák hálózatának véleményezéséről (iratszám: 

V/Z/380/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/385/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A KEVEVÁRA KÖZSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK HÁLÓZATÁNAK 

VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. október 8-án meghozott 

Záradékát a Kevevára községi általános iskolák hálózatának véleményezéséről (iratszám: 

V/Z/381/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/386/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TOPOLYAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. szeptember 18-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/350/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/387/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI BOLDOG GYERMEKKOR ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. október 24-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/389/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/388/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZOMBORI TESTVÉRISÉG–EGYSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. szeptember 18-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/349/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/389/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A VERBÁSZI OKTÓBER 20-A ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓVÁLASZTÁSI 

ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. szeptember 18-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/351/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/390/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A KRIVAJAI VUK KARADŽIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓVÁLASZTÁSI 

ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. szeptember 18-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/352/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/391/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BÁCSI VUK KARADŽIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓVÁLASZTÁSI 

ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. szeptember 25-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/366/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/392/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A MOHOLI NOVAK RADONIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓVÁLASZTÁSI 

ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. október 8-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/370/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/393/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. október 8-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/371/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/394/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

  

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYKIKINDAI ĐURA JAKŠIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. október 8-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/372/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/395/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI IVAN GUNDULIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. október 8-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/373/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/396/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TÖRÖKTOPOLYAI TESTVÉRISÉG–EGYSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. október 8-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/374/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/397/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BANATSKO KARAĐORĐEVÓ-I NIKOLA TESLA ÁLTALÁNOS ISKOLA 

IGAZGATÓVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. október 8-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/383/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/398/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYBECSKEREKI EGÉSZSÉGÜGYI ISKOLA IGAZGATÓVÁLASZTÁSI 

ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. szeptember 18-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárásában (iratszám: V/Z/358/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/399/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZILÁGYI KIS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI 

TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. szeptember 21-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 

V/Z/360/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/400/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BÁCSGYULAFALVI KIS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI 

TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. október 8-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 

V/Z/375/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/401/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZENTTAMÁSI JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. október 18-án meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 

V/Z/384/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/402/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A BÁCSFÖLDVÁRI SVETOZAR MARKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ISKOLASZÉKI TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. október 24-én meghozott 

Záradékát az oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjének eljárásában (iratszám: 

V/Z/388/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/403/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZOMBORI KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON IGAZGATÓBIZOTTSÁGI 

TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. szeptember 18-án meghozott 

Záradékát a diákotthon igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában (iratszám: 

V/Z/359/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/404/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI EGYETEMISTA KÖZPONT IGAZGATÓBIZOTTSÁGI 

TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. szeptember 21-én meghozott 

Záradékát az egyetemista központ igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában (iratszám: 

V/Z/361/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/405/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI EGYETEMISTA KÖZPONT IGAZGATÓBIZOTTSÁGI 

TAGCSERÉJÉNEK ELJÁRÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. október 8-án meghozott 

Záradékát az egyetemista központ igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárásában (iratszám: 

V/Z/376/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/406/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYBECSKEREKI EGÉSZSÉGÜGYI ISKOLA ÁTKÉPZÉSRE VONATKOZÓ 

BEIRATKOZÁSI TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. szeptember 18-án meghozott 

Záradékát az átképzésre vonatkozó beiratkozási terv véleményezéséről (iratszám: 

V/Z/356/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/407/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI ÁPRILIS 7-E EGÉSZSÉGÜGYI ISKOLA ÁTKÉPZÉSRE 

VONATKOZÓ BEIRATKOZÁSI TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. szeptember 18-án meghozott 

Záradékát az átképzésre vonatkozó beiratkozási terv véleményezéséről (iratszám: 

V/Z/355/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/408/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TÖRÖKKANIZSAI DOSITEJ OBRADOVIĆ KÖZÉPISKOLA ÁTKÉPZÉSRE, 

PÓTKÉPZÉSRE ÉS SPECIALIZÁCIÓRA VONATKOZÓ BEIRATKOZÁSI 

TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. szeptember 21-én meghozott 

Záradékát az átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó beiratkozási terv 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/362/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/409/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ADAI MŰSZAKI ISKOLA ÁTKÉPZÉSRE ÉS PÓTKÉPZÉSRE VONATKOZÓ 

BEIRATKOZÁSI TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. szeptember 25-én meghozott 

Záradékát az átképzésre és pótképzésre vonatkozó beiratkozási terv véleményezéséről 

(iratszám: V/Z/365/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/410/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYBECSKEREKI NIKOLA TESLA ELEKTROTECHNIKAI ÉS ÉPÍTÉSZETI 

ISKOLA ÁTKÉPZÉSRE ÉS PÓTKÉPZÉSRE VONATKOZÓ BEIRATKOZÁSI 

TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. október 8-án meghozott 

Záradékát az átképzésre és pótképzésre vonatkozó beiratkozási terv véleményezéséről 

(iratszám: V/Z/377/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/411/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI POLITECHNIKAI ISKOLA ÁTKÉPZÉSRE, PÓTKÉPZÉSRE ÉS 

SPECIALIZÁCIÓRA VONATKOZÓ BEIRATKOZÁSI TERVÉNEK 

VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. október 8-án meghozott 

Záradékát az átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó beiratkozási terv 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/378/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/412/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A ZOMBORI DR. RIPP RÓZSA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA 

ÁTKÉPZÉSRE ÉS PÓTKÉPZÉSRE VONATKOZÓ BEIRATKOZÁSI TERVÉNEK 

VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. október 8-án meghozott 

Záradékát az átképzésre és pótképzésre vonatkozó beiratkozási terv véleményezéséről 

(iratszám: V/Z/379/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/413/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TOPOLYAI MEZŐGAZDASÁGI ISKOLA ÁTKÉPZÉSRE ÉS PÓTKÉPZÉSRE 

VONATKOZÓ BEIRATKOZÁSI TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. október 24-én meghozott 

Záradékát az átképzésre és pótképzésre vonatkozó beiratkozási terv véleményezéséről 

(iratszám: V/Z/386/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/414/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ADAI CSEH KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKFALUSI 

KIHELYEZETT TAGOZATA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR 

TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. szeptember 18-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/353/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/415/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ADAI CSEH KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA VÖLGYPARTI KIHELYEZETT 

TAGOZATA 15 FŐNÉL KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ 

OSZTÁLYA MEGNYITÁSA KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. szeptember 18-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/354/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/416/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI MIHAJLO PUPIN ELEKTROTECHNIKAI ISKOLA 15 FŐNÉL 

KISEBB LÉTSZÁMÚ MAGYAR TANNYELVŰ OSZTÁLYA MEGNYITÁSA 

KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. szeptember 18-án meghozott 

Záradékát a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitásának 

véleményezéséről (iratszám: V/Z/357/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/417/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A NAGYKIKINDAI NIKOLA VOJVODIĆ KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON 

ELŐZETES KOLLÉGIUMI RANGLISTÁJÁNAK 

VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. szeptember 21-én meghozott 

Záradékát az előzetes kollégiumi ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/364/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/418/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉKI EGYETEMISTA KÖZPONT ELŐZETES KOLLÉGIUMI 

RANGLISTÁJÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. szeptember 21-én meghozott 

Záradékát az előzetes kollégiumi ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/363/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/419/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZABADKAI EGYETEMISTA KÖZPONT ELŐZETES KOLLÉGIUMI 

RANGLISTÁJÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. szeptember 25-én meghozott 

Záradékát az előzetes kollégiumi ranglista véleményezéséről (iratszám: V/Z/367/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/420/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI, TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ÉS VALLÁSI 

KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG KULTURÁLIS PÁLYÁZATA KAPCSÁN 

MEGHOZOTT ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. szeptember 25-én meghozott 

Záradékát a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság 

kulturális pályázatról (iratszám: V/Z/368/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/421/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

AZ ÚJVIDÉK VÁROSI KULTURÁLIS PÁLYÁZAT KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. szeptember 25-én meghozott 

Záradékát az Újvidék városi kulturális pályázatról (iratszám: V/Z/369/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/422/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 

 

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. 

iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2017. iratszám alatt) 

14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja és 30. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács 

(a továbbiakban: Tanács) 2018. november 3-ai ülésén meghozta a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

A SZENTTAMÁS KÖZSÉGI UTCÁK ELNEVEZÉSE KAPCSÁN MEGHOZOTT 

ZÁRADÉKÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Tanács jóváhagyja a Végrehajtó Bizottság 2018. október 18-án meghozott 

Záradékát utcanév-véleményezéséről (iratszám: V/Z/385/2018). 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9. 

Iratszám: M/Z/423/2018. 

Keltezés: 2018. november 3. 

 

 

 

  

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 
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