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22. KKM/12150-

7/2017/Adm 

MURABA Korlátolt Felelősségű 

Európai Területi Társulás 

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 

11., Magyarország 

2017. 08. 15. nincs 

bejegyzés 

határozatlan 2017. 07.05. 2017.07.05. 

a csoportosulásban részt vevők neve, székhelye: 

 

Országos Szlovén Önkormányzat 9985 Felsőszölnök, Templom utca 8. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

Lendva Község Önkormányzata Glavna ulica 20, 9220 Lendava, Szlovénia 

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Glavna ulica 20, 9220 Lendava, Szlovénia 
 

a csoportosulás célkitűzése és feladatai: 

Célkitűzése: 

1. A magyar és szlovén nemzeti közösségek által vegyesen lakott működési területen előmozdítsa a határon átnyúló gazdasági, 

társadalmi együttműködést és területi kohézió megerősítését. 

2. Fejlessze a jólétet és életminőséget a Társulás működési területén; 

3. Elősegítse működési területén a magyar és szlovén nemzetiségek jogszabályban rögzített jogainak megvalósítását, tagjai nemzeti 

identitásának megőrzését, az anyanemzettel való kapcsolattartást, különösen a nyelv és a kultúra védelme, ápolása terén; e 

kérdésekben állást foglaljon, véleményezzen, javaslatokat készítsen és terjesszen be illetékes szervekhez; 

4. Az 1-3. pontokban foglaltak megvalósításához aktivizálja és felhasználja a helyi és egyéb bevonható személyi, anyagi jellegű 

erőforrásokat. 

Feladatai: 
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A Társulás általános feladata, hogy a céljai elérése érdekében együttműködési programokat vagy azok egyes részeit, illetve az Eu-

rópai Unió által – az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és/vagy a Kohéziós Alap és a Társulás részéről 

elérhető egyéb uniós finanszírozási mechanizmusok útján – nyújtott társfinanszírozás, tagállami pénzügyi hozzájárulással vagy a 

nélkül, határ menti együttműködésben létrejövő projekteket, illetve programokat valósítson meg.  

 

A Társulás feladata különösen: 

 

1. munkaerő-piaci fejlesztés és együttműködés megvalósítása, munkavállalási lehetőségek bővítése, a köz- és magánszféra együtt-

működésének ösztönzése a munkahelyteremtés érdekében, különösen az egymás térségeiben élő és a nemzetiségi nyelveket jól be-

szélő munkavállalók foglalkoztatásának elősegítésével; 

2. a fiatalok, ezen belül a nemzetiségi fiatalok helyben tartása alternatív foglalkoztatási lehetőségek kidolgozásával, terjesztésével, 

valamint ehhez kapcsolódó oktatás, gyakorlati képzés bevezetése; a nők és a hátrányos helyzetűek, ezen belül a nemzetiségiek fog-

lalkoztatásának és életkörülményeinek javítása vállalkozói kezdeményezésekbe való bevonásukkal;  

3. vállalkozásfejlesztés és élénkítés, különösen a nemzetiségi jellegű kis- és középvállalkozások terén; befektetői kör vonzása; kö-

zös gazdaságfejlesztési projektek, programok kezdeményezése, előkészítése és megvalósítása;  

4. infrastruktúra- és közlekedésfejlesztés megvalósításával javítani a nemzetiségek lakta térségek elérését, valamint ilyen jellegű 

kezdeményezések támogatása; 

5. a Társulás egyes alapító tagjainak tulajdonában lévő, célzottan a magyar-szlovén nemzetiségek kulturális, turisztikai és gazdasági 

fejlesztését segítő jogi személyek bevonása a Társulás munkájába, valamint egyéb intézményi kapcsolatok fejlesztése a kultúra-

művelődés, szabadidő eltöltés és a sport területén; 

6. a magyar-szlovén kétnyelvű oktatás és képzés ösztönzése, támogatása; 

7. a Társulás területén található gazdag környezet- és természetvédelmi adottságok védelme és fenntartható használata projektek, 

programok útján;  

8. energiahatékonysággal, megújuló energia hasznosításával kapcsolatos fejlesztések kezdeményezése; 

9. ivóvízellátás- és ivóvízminőség, valamint szennyvízkezelés javítását szolgáló kezdeményezések támogatása. 

10. A Társulás a feladatait a szükséges uniós és/vagy tagállami jóváhagyások alapján hajtja végre. 

11. A Társulás tevékenysége során a jogszabályi előírások betartásával, így különösen a Törvény 3. §. (1)-(2) bekezdéseire figye-

lemmel, céljainak veszélyeztetése nélkül, a térség versenyképességét előmozdító gazdasági tevékenységet folytathat, amely tevé-

kenység eredménye visszaforgatásra kerül a Társulás tevékenységébe. 

12. A Társulás tagjai fenntartják annak lehetőségét, hogy bizonyos feladatok végrehajtására egyes tagjaiknak felhatalmazást adja-

nak. 
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a csoportosulás igazgatójának neve, lakóhelye: 

Neve: Huszár Veronika 

Lakóhelye: 9961 Rábagyarmat, Fő út 42. 

a képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló, de eltérés lehet az 

Alapszabály alapján 

Utalás megszűnésre: nincs bejegyzés 

 

 

 


