
 
 

 
KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK KATALÓGUSA 

 

1. A katalógus alapvető adatai 

A szervezet 
megnevezése: 

LENDVA KÖZSÉGI MAGYAR NEMZETI ÖNKORMÁNYZATI KÖZÖSSÉG 
MADŽARSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST OBČINE LENDAVA 

A szervezet rövidített 
megnevezése: 

LKMNÖK − MSNSOL  

A szervezet 
képviselője: 

VIDA TÖRNAR JUDITA, az LKMNÖK Tanácsának elnöke 

A katalógus első 
közzétételének 
időpontja: 

2018. 03. 19. 

Az utolsó módosítás 
időpontja: 

2018. 03. 19. 

A katalógus a 
következő honlapon 
érhető el: 

www.lendva.info 

A katalógus egyéb 
formái: 

A katalógus nyomtatott változata elérhető a szervezet székhelyén. 

 
 

2. Általános adatok a szervezetről és a közérdekű információkról, amelyek a szervezet rendelkezésére 
állnak 

2.a Szervezeti vázrajz és a szervezet belső tagozódása 

A szervezet 
munkakörének rövid 
leírása: 

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség olyan szervezet, mely a 
Lendvai község szintjén gondoskodik a Szlovéniában élő magyar őshonos nemzeti 
közösség törvényekkel szavatolt jogainak érvényesítéséről. Szervezettségi formája A 
nemzeti önkormányzati közösségekről szóló törvény szerint községi nemzeti 
önkormányzati közösség. 
 
A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség legfőbb feladata, hogy 
ösztönözze és megszervezze azokat a tevékenységeket, melyek hozzájárulnak a Lendvai 
községben élő magyarság nemzeti identitásának megőrzéséhez. 

A szervezet belső 
egységei: 

/ 

Szervezeti vázrajz:                              

                         
 

 
 

LKMNÖK 

LKMNÖK TANÁCSA ● ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 

 
● STATUTÁRIS JOGI 

BIZOTTSÁG 
 

● PÁLYÁZATI BIZOTTSÁG 

 
● EUROMUR Kft. BIZOTTSÁGA 

 

ELNÖK 

LKMNÖK HIVATALA 

http://www.lendva.info/


2.c Kapcsolattartó és információszolgáltatásra jogosult hivatalos személyek elérhetősége 

Illetékes személyek:  Vida Törnar Judita, az LKMNÖK Tanácsának elnöke, Malom utca 6/A, 9220 Lendva, 
02 577 27 20, vidatj@lendva.info 

 Feher Horváth Alexandra, jogi munkatárs, Malom utca 6/A, 9220 Lendva, 02 577 27 
20, alexandra@lendva.info 

2.d Az intézmény működési területére vonatkozó törvények, törvénynél alacsonyabb szintű jogszabályok és 
uniós jogszabályok 

Állami jogszabályok:  A nemzeti önkormányzati közösségekről szóló törvény 

 A Szlovén Köztársaság Alkotmánya 

 A közbeszerzésekről szóló törvény 

Uniós jogszabályok:  Európai jogszabályok gyűjteménye 

2.e Jogszabály-javaslatok 

 / 

2.f Stratégiai és programdokumentumok jegyzéke tartalmi egységek szerint 

 / 

2.g Közigazgatási, bírósági vagy jogalkotási eljárások fajtáinak jegyzéke 

 / 

2.h Az intézmény által vezetett nyilvános nyilvántartások jegyzéke 

 / 

2.i Egyéb informatizált adatbázisok jegyzéke 

 / 

2.j A legfontosabb egyéb közérdekű információkat tartalmazó tartalmi egységek, ill. egyes dokumentumok 
jegyzéke 

Belső szabályzatok   Az LKMNÖK Alapszabályzata 

 Az LKMNÖK Ügyrendje 

 A tisztségviselők és testületi tagok illetményéről és költségtérítéséről szóló szabályzat 

 A személyes adatok védelméről szóló szabályzat  

 Számviteli szabályzat 

 A magyar nemzetiségi programokat kivitelező társalapított intézmények támogatásáról 
szóló szabályzat 

 A magyar nemzetiségi programokat kivitelező civil szervezetek támogatásáról szóló 
szabályzat 

 A munkahelyi besorolásokról szóló szabályzat 

 Zárszámadások 

 Éves beszámolók 

 
 

3. AZ INFORMÁCIÓS EGYSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS MÓDJAI 

Az információs 
egységekhez való 
hozzáférés módjai: 

 A közérdekű információk katalógusa elektronikus változatban szabadon elérhető az 
LKMNÖK honlapján. Internetes böngésző segítségével megtekinthető. 

 A katalógus nyomtatott változata ügyfélfogadási időben elérhető a szervezet 
székhelyén, Lendván, a Malom utca 6/A-ban, hétfőn, kedden és csütörtökön 08.00 és 
11.00, valamint 12.00 és 14.30 óra között, szerdán 8.00 és 11.00, valamint 12.00 és 
16.30 óra között, pénteken pedig 8.00 és 12.00 óra között. 

 A fogyatékkal élők hozzáférése a közérdekű információkhoz összhangban van A 
közérdekű információk továbbításáról és felhasználásáról szóló rendelet (Uredba o 
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (UL RS 76/05)) 12. 
szakaszával, hiszen minden információ elérhető írott formában. 

 A közérdekű információkhoz való részleges hozzáférés a fenti rendelet 21. szakasza 
értelmében lehetséges. 

 Amennyiben a nagyobb mennyiségű, illetve terjedelmű dokumentumhoz való 
hozzáférés jelentősebb költséggel jár, az LKMNÖK a fenti rendelet alapján jogosult 
ezt felszámítani. A legtöbb információ, amely felhasználható, elérhető a honlapon. 
Amelyek viszont nem állnak ott rendelkezésre, azok kiadásához írásos kérelem 
szükséges. Az adatok felhasználásának feltétele a forrás megjelölése.  

 
 

4. A LEGGYAKRABBAN IGÉNYELT KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

 /  

 
        Felelős személy aláírása  

mailto:vidatj@lendva.info
mailto:alexandra@lendva.info

