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A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti
Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa az 2006. október 17-én megtartott
ülésén elfogadta a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzatát.

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szakasz
A muravidéki magyar nemzeti közösség legfelsőbb szerve a Muravidéki Magyar Önkormányzati
Nemzeti Közösség, amelyet a községi magyar nemzeti közösségek  alapítanak.
A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség legfőbb feladata a muravidéki magyar
közösség megtartása, anyanyelvének, nemzeti tudatának, tárgyi és szellemi örökségének megőrzése,
valamint az alkotmány által biztosított külön jogok gyakorlása, szükségleteinek és érdekeinek
érvényesítése.

Ezen alapszabályzat a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség feladatait,
hatáskörét és szervezettségét szabályozza.

2. szakasz
A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségnek közjogi személy státusa van.

3. szakasz
A muravidéki magyar nemzeti önkormányzat megnevezése: Muravidéki Magyar

Önkormányzati Nemzeti Közösség – Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, rövidítve:
MMÖNK - PMSNS.

4. szakasz
A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség székhelye: Lendva, Fő utca 124.

5. szakasz
A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségnek saját bélyegzője van. A bélyegző

kör alakú, a következő szöveggel: Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség –
Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, Lendava-Lendva. A pecsét nagyságát, számát,
tárolását és használatát a tanács szabályzatban határozza meg.

6. szakasz
A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség ügyvitelét saját zsírószámláján

keresztül végzi.

7. szakasz
A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség a magyar nemzet szimbólumait

használja. Ezek használatát a törvény és más önkormányzati szabályzatok írják elő .

8. szakasz
A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség alapszabályzatának,

költségvetésének, zárszámadásának és munkatervének elfogadásánál ki kell kérni a községi magyar
nemzeti önkormányzatok véleményét.

Az alapszabályzat elfogadásához, illetve módosításához a többség pozitív véleménye
szükséges.

II. A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG FELADATAI

9. szakasz
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A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség az alábbi feladatokat látja el:
– az alkotmány és a törvény értelmében önállóan dönt a hatáskörébe tartozó összes kérdésről;
– a törvény értelmében hozzájárulását adja a muravidéki magyar nemzeti közösség különjogainak

védelmére vonatkozó ügyekben;
– megtárgyalja és tanulmányozza a muravidéki magyar nemzeti közösség helyzetére vonatkozó

kérdéseket, ezeket illetően állást foglal, és javaslatokat, valamint kezdeményezéseket terjeszt be
az illetékes szervekhez;

– ösztönzi és megszervezi azokat a tevékenységeket, melyek hozzájárulnak a muravidéki magyar
nemzeti közösség tagjai nemzeti identitásának a megőrzéséhez.

10. szakasz
A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség feladatait a következőképpen

valósítja meg:
– szervezeteket és közintézményeket alapít, illetve társalapit;
– figyelemmel kíséri és ösztönzi a muravidéki magyar nemzeti közössége oktatásának-nevelésének

fejlesztését, és a törvénnyel összhangban részt vesz az oktatási-nevelési munka tervezésében és
szervezésében, valamint az oktatási-nevelési programok előkészítésében;

– a muravidéki magyar nemzeti közösség fejlődése érdekében ösztönzi és megszervezi a kulturális,
a kutatási, a tájékoztatási, a könyvkiadási és a gazdasági tevékenységeket;

– erősíti az anyanemzettel, a kisebbségben élő magyar közösségekkel való kapcsolatokat;
– kapcsolatokat ápol egyéb kisebbségekkel és a nemzetközi szervekkel;
– a törvény értelmében államhatásköri feladatokat is ellát;
– ellátja az alapszabályzatban meghatározott egyéb feladatokat is.

III. A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG SZERVEI

11. szakasz
A Nemzeti  Önkormányzati Közösség szervei:

A) Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa (a továbbiakban: tanács)
B) Elnökség
C) Ellenőrző Bizottság

A) Tanács

12. szakasz
A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség legfelsőbb szerve a tanács. A
tanács tagjainak száma 21, akiket a következő községi magyar nemzeti önkormányzatok
tanácsa nevez ki:
– Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség                                        10 tagot
– Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 4 tagot
– Moravske Toplice Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 3 tagot
– Hodos Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 2 tagot
– Šalovci Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 2 tagot

13. szakasz
A tanács alakuló ülését a leköszönő elnök köteles a községi magyar nemzeti önkormányzatok

megalakulása után legkésőbb 20 napon belül összehívni.

14. szakasz
A tanács alakuló ülésén kinevezi az elnököt, illetve alelnököket. Az alelnököt, illetve

alelnököket az elnök javaslatára a tanács nevezi ki. Az elnöki tisztség összeférhetetlen a községi
magyar nemzeti önkormányzat elnöki tisztségével. A kinevezésre akkor kerülhet sor, ha a tanács
határozatképes. A tisztségviselők mandátuma akkor érvényes, ha azt a tanács ülésén jelen lévő
tagoknak több mint a fele megszavazza.
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15. szakasz
A tanács tagjait négy évre nevezik ki. A tanács tagjainak mandátuma az előző tanács tagjai

mandátumának megszűnésével kezdődik, és az újonnan megválasztott tanács alakuló üléséig tart.
A tanács tagjai mandátumának megszűnése után megszűnik az összes általuk kinevezett

képviselő, tag mandátuma is.
A tanács a szervezetekbe, intézetekbe, tanácsokba kinevezett képviselőit és tagjait

visszahívhatja a következő okok miatt:
- nem vesz részt az üléseken,
- ha nem képviseli a tanács által hozott határozatokat.

16. szakasz
A tanács akkor határozatképes, ha ülésein tagjainak több mint a fele jelen van. A határozatok

akkor érvényesek, ha azt a tanács ülésén jelen lévő tagoknak több mint a fele megszavazza,
amennyiben az alapszabályzat és az ügyrend nem rendelkezik másképpen.

17. szakasz
A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség alapszabályzatát, költségvetését,
zárszámadását és éves munkatervét, valamint ezek módosítását a tanács kétharmados többséggel
fogadja el.

Amennyiben a költségvetés, zárszámadás és munkaterv első fordulóban nem kapja meg a
kétharmados többséget, az össztanácstagok több mint a fele szavazatával is elfogadható.

18. szakasz
A tanács hatásköre:

– jóváhagyja a tanács tagjainak mandátumát;
– megválasztja és felmentheti az elnököt, alelnököt, ill. alelnököket;
– kinevezi és felmentheti az ellenőrző bizottság tagjait;
– kinevezi és felmentheti a munkabizottságok tagjait;
– felügyeli az elnök és az alelnök munkáját;
– elfogadja a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség alapszabályzatát, a tanács

ügyrendjét és az egyéb szabályzatokat;
– elfogadja a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség költségvetését és

zárszámadását;
– rendelkezik a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség ingó és ingatlan vagyona

felett;
– intézeteket alapít, illetve társalapít;
– kinevezi intézetei tanácsainak tagjait;
– jóváhagyja intézetei igazgatóinak kinevezését és felmentését;
– véleményezi társalapított intézetei igazgatójelöltjeit;
– jóváhagyja intézetei alapszabályzatait;
– jóváhagyja intézetei éves program- és pénzügyi terveit, valamint beszámolóit;
– társalapítóként képviselőket delegál az intézetek tanácsaiba;
– társalapítóként jóváhagyja az intézetek éves nemzetiségi program- és pénzügyi terveit, valamint

beszámolóit;
– együttműködik a nemzetiségi parlamenti képviselővel;
– figyelemmel kíséri a szlovén országgyűlés és a kormány munkáját;
– együttműködik a szlovén kormány kisebbségi hivatalával;
– együttműködik a szlovén illetékes törvényhozási, államigazgatási és kormányzati szervekkel;
– javaslatokat, kezdeményezéseket, véleményeket terjeszt saját hatáskörét illetően a szlovén

országgyűlés, a kormány és egyéb országos szervek elé;
– véleményezi a szlovéniai kisebbségi törvénytervezeteket;
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– együttműködik Magyarországgal, annak országos és megyei szerveivel és intézményeivel, a
kisebbségben élő magyarok szervezeteivel, valamint összmagyar szervezetekkel;

– együttműködik a nemzetközi szervezetekkel;
– meghatározza a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség hivatalának

szervezettségét és munkaterületét;
– elvégez minden egyéb, hatáskörébe tartozó feladatot.

19. szakasz
A tanács tagjai tisztségüket nem főállásban végzik.  A tisztség összeférhetetlen az Ellenőrző

Bizottsági tagsággal, valamint a nemzetiségi önkormányzat által  alapított intézetekben betöltött
vezetői munkahellyel és az MMÖNK  hivatalában betöltött munkahellyel.

20. szakasz
A tanácsot az elnök hívja össze, vezeti és képviseli. Távollétében e feladatokat az alelnök

végzi. Rendkívüli esetben a tanácsot a tagok egyharmada is összehívhatja. A tanács munkáját ügyrend
szabályozza.

21. szakasz
A tanács állandó és ideiglenes bizottságokat alapít. Az állandó bizottságok a tanács

tanácsadó szervei. A tagok száma öt, és legalább egy tag a tanács tagjai köréből kerül ki.
Munkájukat ügyrend szabályozza. Az állandó bizottságok a következők:
– Statutáris Jogi Bizottság,
– Tájékoztatási, Társadalmi, Kulturális és Tudományos Bizottság,
– Mezőgazdasági Bizottság,
– Oktatási Bizottság,
– Gazdasági Bizottság,
– Ifjúsági Bizottság,
– Választási, Kinevezési és Mandátumvizsgáló Bizottság.

A bizottság tagjai kinevezésénél a szakmai szempontokat kell figyelembe venni.

22. szakasz
A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség szerveinek, a tanács bizottságainak

szabályzatait és ügyrendjeit a Statutáris Jogi bizottság készíti el.

23. szakasz
A tanács hivatalt (a továbbiakban: hivatal) működtet. A hivatal a tanács és a munkatestületek

részére szakmai, adminisztratív és technikai feladatokat végez. A munkahelyeket a tanács hirdeti meg.
A hivatal alkalmazottainak kinevezését, számát és feladatkörét az elnök javaslatára a tanács határozza
meg. A hivatal székhelye megegyezik a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
székhelyével.

A hivatalnak vezetője van. A vezetőt az elnök javaslatára a tanács nevezi ki.

ELNÖK

24. szakasz
Az elnök feladatai:
– képviseli a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséget és az elnökséget
– a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsával együtt felel a jogszerű

tevékenykedésért;
– megvalósítja a tanács határozatait;
– aláírja a tanács dokumentumait;
– összehívja a tanácsot és javasolja a napirendet;
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– munkájáról évente kétszer és a mandátum végén köteles beszámolni a tanácsnak;
– felel a pénzügyi terv megvalósításáért;
– felügyeli a hivatal munkáját;
– szükség szerint konzultációra hívja össze a községi nemzeti önkormányzatok elnökeit;
– munkája segítésére tanácsadókat nevezhet ki;
– egyéb feladatokat végez a tanács megbízása értelmében.

25. szakasz
Az elnök tisztségét főállásban is betöltheti. Erről a tanács kétharmados többséggel hoz

határozatot. Amennyiben az elnök tisztségét nem főállásban végzi, a törvény értelmében tiszteletdíj
illeti meg. A tiszteletdíj összegét a tanács határozza meg.

26. szakasz
Az elnök munkáját az alelnök, ill. alelnökök segíti(k). Az alelnök, ill. alelnökök egyéb

feladatokat végez(nek), melyekkel a tanács vagy az elnök bízza meg. Az alelnök, ill. alelnökök
munkáját a tanács határozata alapján tiszteletdíj illeti meg

B) ELNÖKSÉG

27. szakasz
A tanács mellett elnökség működik. Az elnökség tagjai a Muravidéki Magyar Önkormányzati
Nemzeti Közösség elnöke, alelnöke és a községi magyar nemzeti önkormányzatok elnökei. A községi
magyar nemzeti önkormányzatok elnökeinek távollétében, meghatalmazás alapján az alelnökök
helyettesíthetik őket.

Az elnökség szükség esetén külső szakértőket is meghívhat az ülésére. Ők nem rendelkeznek
szavazati joggal.

28. szakasz
Az elnökség feladatai, hatásköre:
- segíti és felügyeli az elnök munkáját,
- a folyamatos ügyvitel lebonyolításának gondozója,
- javaslatok, kezdeményezések, vélemények terjesztése a tanács elé,
- rendszeres ülésezés és döntés a hatáskörébe tartozó feladatokról,
- határoz egyes muravidéki jellegű kérdésekben, a statútummal, a Muravidéki Magyar Önkormányzati
Nemzeti Közösség egyéb rendeleteivel és a tanács döntéseivel összhangban.

29. szakasz

Az elnökséget az elnök hívja össze, vezeti és képviseli. Távollétében e feladatokat az alelnök végzi.
Rendkívüli esetben az elnökséget a tagok egyharmada is összehívhatja. Az elnökség munkáját
ügyrend szabályozza.

30. szakasz
Az  elnökség ülése akkor határozatképes, ha legalább a tagok fele jelen van.

Az elnökség a döntéseket konszenzus alapján hozza meg. Minden tag egy szavazattal rendelkezik.
Konszenzus alatt minden jelenlévő tag szavazata egy kivétellel értendő. Amennyiben nem születik
konszenzus, a témát a tanács vitatja meg.

31. szakasz
Az elnökség a döntések előtt kikérheti az illetékes bizottság vagy más szakemberek
véleményét is.
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C) Ellenőrző Bizottság

32. szakasz
Az Ellenőrző Bizottság öttagú, tagjait a tanács nevezi ki, tagjai nem lehetnek a tanács tagjai,

bizottságainak tagjai és a tanács által alapított, illetve társalapított intézetek alkalmazottai. Az
Ellenőrző Bizottság tagjai munkájukért költségtérítésre jogosultak.

33. szakasz
Az Ellenőrző Bizottság feladata, hogy évente legalább egyszer megvizsgálja a Muravidéki

Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség szerveinek ügyvitelét, és erről a tanácsnak beszámolót
készítsen. Elvégez továbbá minden egyéb, a törvények által előírt feladatot.

IV. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

34. szakasz
Az alapszabályzat teljes szövegét a Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapjában vagy a

Népújságban kell megjelentetni. Az alapszabályzat a megjelenést követően tizenöt nap elteltével lép
hatályba.

35. szakasz
Ezen alapszabályzat hatályba lépésével érvényét veszíti a Muravidéki Magyar Nemzeti

Önigazgatási Közösség 1999. június 12-én elfogadott statútuma és minden egyéb statutáris határozata.

Az MMÖNK Tanácsának elnöke:
Vida Ferenc


