
A Szloven Koztarsasag Alkotmanyanak 64. cikkelye, Az čnkormanyzati nemzeti kčzossegekrčl
sz616 torveny (az SzK Hivatalos Lapja, 6511994. sz.) 4. cikkelye, valamint Az intezetekrčl sz616
torveny (az SzK Hivatalos Lapja, 12/91, 8/96. sz.) 8. cikkelye, tovabba az MMONK
Alapszabalyzatanak 7. cikkelye alapjan a Muravideki Magyar Onkormanyzati Nemzeti Kčzosseg
Tanacsa 10. rendszeres ulesen, 2016. november 23-an elfogadta

A MAGY AR REGIONALIS NEMZETISEGI FEJLESZTESI INTEZET LENDVA
ALAPITO OKIRA TAT
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1 BEVEZETO RENDELKEZESEK

1. cikke1y

Az Alapit6 iranymutatasaival čsszhangban a Magyar Regionalis Nemzetisegi Fejlesztesi Intezet
Lendva olyan regiohalis intezet, amely szeles koru tevekenyseget vegez. Feladata a gazdasagi
fejlčdes kčvetkezetes serkentese a Muravideken, ahol az 6shonos magyar nemzeti kisebbseg el. Az
Intezet alapvetč tevekenysege az altalanos fejlesztesi feladatok elvegzese, tovabba a vallalkozasi
tevekenyseg elčmozditasa," valamint a Muravidek mint regio gazdasagi fejlesztese ott, ahol az
čshonos magyar nemzeti kisebbseg el.

II. AZ INTEZET ALAP iTOJA

2. cikkely

Az Intezet alapit6ja a Muravideki Magyar Onkormanyzati Nemzeti Kčzosseg - Pomurska
madžarska samoupravna narodna skupnost (a tovabbiakban: Alapit6).

III. AZ INTEZET NE VE ES SZEKHELYE

3. cikkely

Az Intezet neve: Magyar Regionalis Nemzetisegi Fejlesztesi Intezet Lendva- Zavod za regionalni
razvoj madžarske narodnosti Lendava.

Az Intezet szekhelye: Lendva - Lendava.

Nevet es szekhelyet az intezmeny az Intezet Tanacsanak hatarozata alapjan es az Alapit6
jovahagyasaval valtoztathatja meg.
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IV. AZ INTEZET TEVEKENYSEGE

4. cikke1y

A tevekenysegek egyseges agazati osztalyozasi rendszererčl sz6l6 rende1et (az SzK Hivatalos
Lapja, 69/07. sz.) alapjan az Intezet az alabbi tevekenysegek vegzesere jogosult:

70.220
69.103
73.200
71.200
72.200
74.300
74.900
82.190
82.300
82.990
58.140
58.190
62.090
63.110
63.990
73.110
73.120
78.1 OO
74.200
78.300
68.200
90.012
82.110

Egyeb gazdasagi es uzleti tanacsadas
Egyebjogitevekenysegek
Piac- es kozvelemegy-kutatas
Technikai teszteles es analizis
Tarsadalmi es human kutatasi es fejlesztesi tevekenyseg
Forditas estolmacsolas
Egyeb besorolat1an szakmai es technikai tevekenyseg .' .
Fenymasolas, dokumeritumok elčkeszitese es egyeb irodai tevekenysegek
Kiallitaso~I<;vasarok es talalkozok szervezese
Egyeb besorolatlan kiserč ugyviteli tevekenysegek
Folyčiratok es egyeb periodikak kiadasa
Egyeb kiad6i tevekenyseg
Informacioetechnologiaval es szamitastechnikai szolgaltatassal kapcso1atos egyeb tevekenysegek
Adatfeldolgozas es ezzel kapcso1atos tevekenysegek
Egyeb tajekoztatas
Hirdetesi ugynoksegi tevekenysegek
Hirdetesi feluletek kozvetitese
Foglalkoztatasi ugyintezesi tevekenyseg
Fenykepezesi tevekenyseg
Egyeb emberi erčforrasokkal kapcsolatos tevekenyseg
Sajat vagy berelt ingat1anok kiadasa es uzemeltetese
Irattari tevekenyseg
Atfog6 irodai szolgaltatasok

V. AZ INTEZET SZERVEI

5. cikkely

Az Intezet szervei:
- az Intezet Tanacsa,
- igazgat6,

Programtanacs.

6. cikkely

Az Intezet legfčbb szerve az Intezet Tanacsa,

Az Intezet Tanacsanak het tagja van, akik az alabbi m6don kerulnek kinevezesre:
• 5 kepviselčt az Alapit6 tanacsa nevez ki, megpedig az egyes magyar nemzetisegi

čnkormanyzatok (Lendva, Dobronak, Moravske Toplice, Hodos es Šalovci) tagjai kčzul egy-
egy tagot



• 1 kepviselčt az Intezet foglalkoztatottjai neveznek ki (az igazgat6 nem lehet a Tanacs tagja,
valamint nem all jogaban tagot kinevezesre javasolni) .

• 1 kepviselčt az MMONK elnčke az erdekelt kčzvelemenytagjai kozul nevez ki.

Az Intezet Tanacsanak elnoket es alelnoket a tanacs tagjai sajat maguk kozul nevezik ki az els6
rendszeres tanacsulesen.

A Tanacs ulesein az igazgat6 is reszt vesz, de szavazati jog nelkul.
A Tanacs tagjainak mandatuma 4 evig tart.

7. cikkely

Az Intezetet az igazgato kepviseli, vezeti az ugyvitelt, valamint felel a tevekenyseg
torvenyessegeert.

Az igazgat6t nyilva'nos palyazat utjan az Alapit6 nevezi ki es menti fel az Intezet Tanacsa es a
foglalkoztatottaf elčzetes velemenyenek kikereset kčvetčen.

8. cikkely

A Programtanacs az Intezet szakrnai szerve, arnely 3 tagb6l all, akiket az Intezet Tanacsa nevez ki.
A Programtanacs megtargyalja es sajat hataskoren belul dont az Intezet szakrnai kerdeseiben,
arnelyek az Intezet Statutumaban vannak meghatarozva.

9. cikkely

Az egyes szervek hataskčrere es feladataira vonatkozo reszletesebb elčirasokat az Intezet Statutuma
es egyeb szabalyzatai tartalmazzak.

VI. STATUTUM

10. cikkely

Az Intezet Stanituma reszletesebben szabalyozza az Intezet szervezettseget, testuleteinek jogkoret, a
dontesek modjat, valamint az Intezet egyeb, a torvenyekkel es e dokumentummal osszhangban
folytatott tevekenysegenek kerdeseit.

Jelen okirattal es a Statutummal osszhangban az Intezet mas okiratokkal is rendelkezhet, amelyek a
munkavegzes es a tevekenyseg soran felmerulč fontos kerdeseket rendezik.

Il. cikkely

Az lntezet Statutumat az Intezet Tanacsa fogadja el az Alapit6 jovahagyasaval.



VII. AZ INTEZET MUKODESEHEZ SZUKSEGES ANYAGI FORMSOK BIZTOsiTAsANAK
MODJA ES FELTETELEI

12. cikkely

Az Intezet alapitasahoz, tovabba tevekenysegenek elindulasahoz szukseges forrasokat az Alapit6 a
kčltsegvetesebčl biztositja.

Az Intezet a mukčdesehez szukseges forrasokat a kovetkezčkbčl biztositja:

• az Alapit6 kčltsegvetesebčl az eves elfogadott munkaterv szerint
~T

• szolgaltatasok ertekesitesebčl a szabadpiacon
• mas torvenyesen megengedett forrasokbol

Az Intezet a jogforgalomban elčallo sajat kotelezettsegeiert a rendelkezesere bocsatott sajat
eszkozeivel felel.

VIII. AKIADASOKAT MEGHALADO TGBBLETJGVEDELEjlv1MEL VALO GAZDALKODAs,
VALAMINT AZ INTEZET MUKODESEBOL EREDO FORMSHIANY FEDEZESENEK
MODJA .

13. cikkely

Akiadasok utani tčbbletjčvedelmet az Intezet csak tevekenysegenek vegzesere es fejlesztesere,
illetve azokra a beruhazasokra hasznalhatja fel, amelyeket az Intezet programjaval es penzugyi
tervevel čsszhangban, valamint az Intezet Alapitojanak jovahagyasaval az Intezet Tanacsa allapit
meg.

14. cikkely

A tevekenysegbol eredč forrashianyt az Intezet eves penzugyi tervenek potkoltsegvetessel tortenč
egyensulyba hozasaval, valamint azokb61 az eszkozčkkel fedezi, amelyek felett 6nmaga
rendelkezik.

IX. AZ INTEZET JOGA!, KOTELEZETTSEGEI ES FELELOSSEGEl A JOGFORGALOMBAN

15. cikkely

Az Intezet olyan jogi szemely, amely tevekenysegi kčreben - minden jogaval es kotelezettsegevel,
sajat neve alatt es sajat szamlaja terhere - onalloan lep fel ajogforgalomban.

16. cikkely

Az Intezet teljes vagyonaval - a torvennyel osszhangban - kozvetlenul az Intezet rendelkezik. Az
ing6vagyonnal onalloan rendelkezik, az ingat1anvagyonnal va16 rendelkezesi jogahoz az Alapito
jovahagyasa szukseges,

17. cikkely

Kotelezettsegeiert az Intezet teljes vagyonaval felel.
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X AZ ALAPiTo FELELOSSEGE AZ INTEZET K(jTELEZETTSEGEIERT

18. cikkely

Az Intezet tevekenysege soran keletkezett kotelezettsegekert az Alapit6 nem tartozik felelčsseggel.

XI AZ ALAPiTO ES AZ INTEZET EGyMASKOZTI JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

19. cikkely

Az Alapit6 az Intezet tevekenysegevel kapcsolatosan az alabbi jogokkal es kotelezettsegekkel
rendelkezik: .

jovahagyasat adjaa Statuturnhoz, annak modositasaihoz es kiegesziteseihez,
kinevezi es felmenti az Intezet igazgat6j at,
jovahagyasat adja a Programtanacs kinevezesehez,
jovahagyasatadja az Intezet eve s program- es penzugyi tervehez, zarszamadasahoz
az Intezet St~tutumaval es okirataival čsszhangban egyeb tevekenysegeket vegez.

Az Alapitonak az eves program megvalositasarol az Intezet koteles evente egyszer jelentest tenni es
a zarszamadast beterjeszteni.

20. cikkely

Az alapitoi jogokat es kotelezettsegeket az Alapit6 tanacsa gyakorolja.

X. ATMENETI ES zARORENDELKEZESEK

21. cikkely

Az Intezet Tanacsanak ajelen okirat hatalybalepesetčl szamitott egy h6napon belul, annak
rendelkezeseivel osszhangban meg kell alakulnia,

A fenti bekezdes ertelmeben megalakult Intezeti Tanacs a megalakulasatol szamitott ket h6napon
belul koteles az Intezet Statutumanak rendelkezeseit jelen okirat rendelkezeseivel egyeztetni.

Az elsč, ideiglenesen eljaro igazgat6t az elčirt proceduraban kinevezett igazgat6 posztjanak
betolteseig az Alapito nevezi ki, es err61 ertesiti az Intezet Tanacsat. Az els6, ideiglenesen eljaro
igazgat6 kinevezese legfeljebb 1 eves id6tartamra sz61hat. Az els6, ideiglenesen eljaro igazgat6
meghatalmazast kap, hogy eljarjon minden ugyviteli kerdesben, amely az Intezet mukodesenek
elinditasahoz szukseges, tovabba intezi a cegbirosagi bejegyzesi eljarast es čsszehivja az Intezet
Tanacsanak els6 uleset,

22. cikkely

Jelen okirat a Nepujsagban va16 kozzetetelt kovetč napon lep hatalyba,


