
U. AZ INTEZET TEVEKENYSEGE ES FELADATKORE

6. cikkely

Az Intezet alapfeladata a gazdasagi fej lodes kovetkezetes serkentese Muravideken, ahol az oshonos
magyar nemzeti kisebbseg el. Alapveto tevekenysege az altalanos fejlesztesi feladatok elvegzese,
tovabba a vallalkozasi tevekenyseg elomozditasa, valamint a Muravidek mint regio gazdasagi
fejlesztese a ketnyelvu teruleteken, ahol az oshonos magyar nemzeti kisebbseg el

A regio gazdasagfejlesztes, mint tevekenyseg, elsosorban a gazdasagi palyazati felhivasok

elkeszitese, tovabba kivitelezese.

Igazolorn, hogy a ma
eredeti okirat sz
masolata, amely az
mindenben mepegyez
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I. ALTALANOS RENDELKEZESEK

1. cikkely

A jelen Statutum szabalyozza a Magyar Nemzetisegi Tajekoztatasi Intezet (a tovabbiakban: Intezet)

feladatait es illetekessegeit, szervezettseget es tevekenysegevel kapcsolatos egyeb kerdeseket.

2. cikkely

Az Intezet alapitojanak adatait, az Intezet nevet es szekhelyet az Alapito Okirat tartalmazza.

3. cikkely

Az Intezetnek sajat pecsetje van. A kor alaku pecseten az alabbi felirat olvashato: Magyar
Regionalis Nemzetisegi Fejlesztesi Intezet Lendva - Zavod za regionalni razvoj madzarske
narodnosti Lendava. A pecset meretet, szamat, tarolasat es hasznalatat a szabalyzat irja elo.

4. cikkely

Az Intezet kozjogi szemely, jogait, kotelezettsegeit es felelosseget a torveny, az Alapito Okirat es a

jelen Statutum irja elo.

5. cikkely

Az Intezet penziigyi iigyvitele tranzakcios szamlan tortenik.

A MAGYAR REGIONALIS NEMZETISEGI FEJLESZTESI INTEZET LENDVA
STATUTUMAT

Az Intezetekrol szolo torveny (az SzK Hiv. L., 12/91. sz. es a 8/96. sz.) 45. cikkelye, es a Magyar
Regionalis Nemzetisegi Fejlesztesi Intezet Lendva 2016.november 23.-ai Alapito Okirata (a
tovabbiakban: Alapito Okirat) alapjan a a Magyar Regionalis Nemzetisegi Fejlesztesi Intezet Lendva

Tanacsa 1. rendes iilesen, 2017. marcius 1-en elfogadta



10. cikkely

A tanacstag mandatuma idotartamanak lejarta elott az 6t kinevezo szerv visszahivasaval, illetve a

tanacstag irasos lemondasa alapjan sziinik meg.
A visszahivast irasban kell indokolni, es felttintetni a visszahivas okat.

11. cikkely

A Tanacs a feltuntetett okok keletkezeset koveto elso iilesen errol megallapitasi hatarozatot fogad

el. Az a szerv, amely kepviselojenek mandatuma a megbizatasi ido lejarta elott sziint meg, uj tagot

nevez ki a mandatum fennmarado idejere.

12. cikkely

A Tanacs munkajat elnok iranyitja, akit a tagok sajat maguk koziil valasztanak. Az iileseket a

Tanacs elnoke hivja ossze es vezeti.

A Tanacsnak lehet alelnoke is, akinek megvalasztasa az elnok megvalasztasaval azonos modon

tortenik.

13.cikkely

A Tanacs iileset sziikseg szerint, de legalabb evente ketszer ossze kell hivni.  Az iilest a tagok

egyharmadanak, illetve az igazgato, vagy az alapito keresere is ossze kell hivni.

14. cikkely

Az Intezet legmagasabb szintu szerve az Intezet Tanacsa, amely het tagbol all. Az Intezet

Tanacsanak osszetetelet es a tagjainak kinevezeset az Alapito Okirat szabalyozza.

9.  cikkely

A tanacstagok megbizatasi ideje negy evre szol, es mandatumuk lejarta utan ismetelten
kinevezhetok. A tanacstagok mandatuma az elozo tanacstagok megbizatasi idejenek megszunesevel

kezdodik es az ujonnan megvalasztott Tanacs alapito illeseig tart.

8.  cikkely

Az Intezet szervei:
A)Intezet Tanacsa

B) Igazgato
C)Programtanacs

III. AZ INTEZET SZERVEI

7.  cikkely

Az Intezet tevekenyseget csak az alapito egyetertesevel valtoztathatja meg, illetve bovitheti ki.



18. cikkely

Igazgatonak olyan jelolt nevezheto ki, aki a torvenyben meghatarozott altalanos feltetelek mellett az

alabbi felteteleknek is eleget tesz:
• egyetemi vagy masodfoku bolognai vegzettseg,
• 6t ev szakmai gyakorlat, ebbol legalabb ket eves vezetoi gyakorlat,

• a magyar es a szloven nyelv ismerete Cl-es szinten,

• kivanatos valamely vilagnyelv ismerete.

A Tanacs dontese akkor ervenyes, ha az iilesen a tanacstagok tobbsege jelen van.

A Tanacs a donteset a jelenlevo tagok szavazattobbsegevel hozza meg.

15. cikkely

A Tanacs feladatai:
• feliigyeli az Intezet torvenyesseget es iigyvitelet,
• az alapitoval egyetertesben elfogadja az Intezet Statutumat,
• elfogadja az Intezet koltsegveteset, zarszamadasat es egyeb okiratokat,
• az alapitoval egyetertesben elfogadja az Intezet eves program] at es penziigyi tervet,
• rendelkezik az Intezet ingo es ingatlan vagyonaval, amennyiben errol az Alapito Okirat, illetve

a Statutum maskep nem rendelkezik,
• velemenyezi az Intezet igazgatojanak kinevezeset,
• az alapitoval egyetertesben kinevezi a Programtanacsot,
• ellatja a munkaltato, az Intezet igazgatoi feladatat,
• az igazgato javaslatara elfogadja az Intezet strategiajat es munkatervet, valamint figyelemmel

kiseri, elemzi es ertekeli azok megvalositasat,
• a Programtanacs es igazgato egyeztetett javaslatara elfogadja a magyar nemzetisegi gazdasagi

fejlesztesi koncepciot es feliigyeli annak megvalositasat,
• megvitatja az Intezet tevekenysegere vonatkozo kerdeseket, ezek megoldasara velemenyeket,

javaslatokat es kezdemenyezeseket juttat el az igazgatohoz,
• a torvenyben, az Alapito Okiratban es a Statutumban meghatarozott, az illetekessegi korebe

tartozo egyeb feladatokat lat el.

B) Igazgato

16. cikkely

Az igazgato illetekessege kiterjed az Intezet szakmai-szervezeti iranyitasra. Az igazgatonak a

gazdalkodas soran a jo gazda gondossagaval kell eljarnia.

17. cikkely

Az Intezet igazgatojat nyilvanos palyazat alapjan nevezik ki.

A nyilvanos palyazat tartalmat, az eljarast, valamint az igazgato kinevezesere es mandatuma
idotartamanak lejarta elotti felmentesere vonatkozo felteteleket a torveny, az Alapito Okirat es az

Intezet Statutuma tartalmazza.



Az igazgatot az alapito nevezi ki az Intezet Tanacsa es alkalmazottai elozetes velemenyezese

alapjan.
Ha az alapito a beerkezett palyazatok alapjan nem nevezi ki az igazgatot, ugy a palyazati kiirast meg

kell ismetelni.

Amennyiben az igazgato a megismetelt palyazati kiiras soran sem keriil kinevezesre, ugy az alapito

legfeljebb egy eves idotartamra megbizott igazgatot nevezhet ki.

20. cikkely

Az Intezet igazgatojat 6t eves idotartamra nevezik ki es megbizatasi idejenek leteltevel ujra

kinevezheto.

21. cikkely

Az igazgatoi funkcio reszmunkaidoben is vegezheto.

22. cikkely

Az igazgatot, akinek kinevezese elott hatarozatlan idore szolo munkaviszonya volt az Intezetben,
megbizatasi idotartamanak lejartaval az eloirt felteteleknek valamint kepzettsegenek megfelelo

munkakorbe osztjak be.

23.cikkely

Az igazgato feladatai:
•kepviseli az Intezetet,
•szervezi az Intezet tevekenyseget,
•az Intezet Tanacsanak javaslatot tesz a Programtanacs tagjaira,

•alairja az Intezet okiratait es dokumentumait,
•feliigyeli es jovahagyja a penzeszkozok felhasznalasat,
•javaslatot tesz az Intezet Tanacsanak az Intezet strategiai tervenek, munkatervenek, valamint

penziigyi tervenek elfogadasara,
•az Intezet Tanacsanak elozetes velemenyezese alapjan elfogadja a munkahelyi besorolasi

dokumentumot,
•elfogadja az alloalap, valamint a beruhazasi jellegu karbantartasi alap beszerzesenek tervet,
•az Intezet Tanacsanak elozetes velemenyezese alapjan egyeb, az Intezet tevekenysegehez

sziikseges okiratokat fogad el,
•elkesziti az iizleti jelentest,
•az alapitonak es az Intezet Tanacsanak minden jelentosebb iigyr61 jelentest tesz,

•operativ feladatokat vegez az Intezet programjaval osszhangban,
•az Intezet munkajaert a torvennyel, az Alapitoi Okirattal es jelen Alapszaballyal osszhangban

felelosseget vallal

A jeloltnek palyazatahoz mellekelnie kell az Intezet fejlesztesi elkepzeleset es programjat a

kinevezes idotartamara.

19. cikkely



28. cikkely

A Programtanacs illetekessege es munkakore:
•  elkesziti a penziigyi terveket az igazgatoval torteno egyeztetett megallapodas alapjan,

• gondoskodik az esszerii munkaszervezesrol,
• velemenyez, javasol es kezdemenyez az igazgatonal,

• egyeb feladatokat vegez a jelen Statutum alapjan,

24.cikkely

Az igazgato megbizatasi idotartamanak lejarta elott felmentheto, ha:

• sajat maga kerte a felmenteset,
• bekovetkezik egy olyan ok, amikor a munkaviszonyrol szolo jogszabaly ertelmeben maga a

torveny szunteti meg a munkaviszonyt,
• munkaja soran nem az eloirasok es az Intezet altalanos okirata szerint jar el,
• gondatlan, illetve szabalytalan munkajaval nagyobb kart okoz az Intezetnek, illetve ha

elhanyagolja vagy gondatlanul vegzi kotelesseget.

Az igazgatot az 6t kinevezo szerv menti fel.  A felmentes soran ertelemszeruen a kinevezeskor
alkalmazott eloirasokat kell alkalmazni.

25. cikkely

Az igazgato mas szemelyeket is meghatalmazhat, akik egy-egy iigyben kepviselik az Intezetet.

C) Programtanacs

26. cikkely

A Programtanacs kotelessege es felelossege a gazdasagi fejlesztesi koncepcio megvalositasa.

A Programtanacs az Intezet szakmai szerve, amely 3 tagbol all, akiket az Intezet Tanacsa az

Igazgato javaslata alapjan nevez ki.
A Programtanacs megtargyalja es sajat hataskoren beliil dont az Intezet szakmai gazdasagi

fejlesztesi kerdeseiben.

27.cikkely

Felelos szerkesztonek az a szemely nevezheto ki, aki a torvenyben eloirt altalanos feltetelek mellett

az alabbi felteteleknek is megfelel:

• egyetemi vegzettseg,
• 6t ev szakmai gyakorlat az ujsagiras teriileten,
• a magyar es a szloven nyelv aktiv ismerete.



az Int

IV. ATMENETI ES ZARORENDELKEZESEK

31. cikkely

Az Intezetet hatarozatlan idore alapitottak.

32. cikkely

A jelen Statutumot az Intezet Tanacsa ketharmados tobbseggel es az alapito egyetertesevel fogadja

el.

A Statutum modositasai es kiegeszitesei a Statutum elfogadasaval azonos modon keriilnek

elfogadasra.

33.cikkely

Az Intezet  okiratait  a jelen Statutum elfogadasat koveto hat honapon beltil kell a jelen

Alapszaballyal egyeztetni.

34. cikkely

A jelen Statutum hatalybalepesenek napjaval megsziinik a Tajekoztatasi Intezet  1994.07.21-i

Statutuma.

35.cikkely

A jelen Statutum a Nepuj sag hetilapban torteno kozetelet koveto napon le

A Programtanacs tagjat az igazgato javaslatara es az alapito egyetertesevel az Intezet Tanacsa menti

fel.

29.cikkely

A felelos szerkeszto megbizatasi ideje 6t ev, es ujra kinevezheto.

30. cikkely

A felelos szerkeszto megbizatasi idotartamanak lejarta elott felmentheto, ha:

• ha sajat maga lelep a posztrol,
• munkaja soran nem az eloirasok es az Intezet altalanos okirata szerint jar el,
• gondatlan, illetve szabalytalan munkajaval nagyobb kart okoz az Intezetnek, illetve ha

elhanyagolja vagy gondatlanul vegzi kotelesseget


