A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG KOLOZS MEGYEI
SZERVEZETÉNEK ALAPSZABÁLYZATA
I.

Megnevezés
1. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Kolozs Megyei Szervezete (a
következőkben Szervezet) - Uniunea Democrată Maghiară din România
Organizaţia Judeţeană

Cluj - a Romániai Magyar Demokrata Szövetség

Alapszabályzatának 21. cikkelye alapján létrehozott területi szervezet, s mint ilyen,
a Szövetség országos bejegyzése alapján működik
2. A Szervezet székhelye Kolozsvár.
3. A Szervezet hivatalos bélyegzője feltünteti román és magyar nyelven a Szervezet
teljes nevét és székhelyét. A külföldi levelezések fejlécein a Szervezet neve más
nyelveken is feltüntethető.
4. A Szervezet Alapszabályzata a Szövetségi Alapszabályzattal összhangban, annak
kötelező érvényét szem előtt tartva illetve annak Megyei vonatkozású
kiegészítésére készül.

II.

A Szervezet célkitűzései
5. A Szervezet a Kolozs megyei magyar közösség érdekvédelmi, közképviseleti és
érdekegyeztető társulása, amely a nemzeti identitás védelme, megőrzése és
fejlesztése, a gazdasági-szociális esélyegyenlőség kivívása, a szülőföldön maradás
érdekében elősegíti a közösség önszerveződését, az anyagi és szellemi
létfeltételek javítását, tevékenységét a demokrácia és a pluralizmus jegyében fejti
ki.

III.

A tagság
6.
(1) Szervezet tagsága egyéni és társult tagokból tevődik össze.
(2) A Szervezet egyéni tagja lehet bármely Kolozs Megyei állandó vagy ideiglenes
lakhellyel rendelkező romániai állampolgár, ha belépési szándéknyilatkozatát
és egyúttal a Szövetség, illetve a Szervezet Alapszabályzatával és Programjával
való

egyetértését

írásban

benyújtja

a

lakhelye

szerint

illetékes

helyi/körzeti/kerületi/községi szervezet választmányánál vagy a Megyei
szervezetnél, valamint:
- nem tagja Romániában pártként bejegyzett szervezetnek és saját
felelősségére nyilatkozatot tesz erről,
- nem tagja olyan társadalmi szervezetnek, amely jelölteket indít a
helyhatósági, parlamenti vagy európai parlamenti választásokon
(3) Az egyéni tagok az állandó/ ideiglenes lakhelyük szerinti helyi/ körzeti /
kerületi Szervezetek vagy társult tagszervezetek Megyei fiókszervezeteiben
fejtik ki tevékenységüket. Az egyéni tagok kötelesek tiszteletben tartani a
Szövetség, illetve a Szervezet Alapszabályzatát és programját, valamint
teljesíteni a vállalt kötelezettségeiket
7. Az egyéni tagok jogai:
(1) közvetlenül részt vesznek a helyi szervezet munkájában;
(2) indítványozó, tanácskozó és szavazó joggal bírnak;
(3) közvetve demokratikusan megválasztott küldötteiken keresztül, a Szervezet
tevékenységének kialakításában is részt vesznek;
(4) mind a Szervezet, mind az RMDSZ bármely tisztségébe megválaszthatóak;

(5) etnikai vagy nemzetiségi hovatartozásuknak betudhatóan elszenvedett
jogsérelmeiknek orvoslására kérhetik a Szervezet támogatását
(6) nem viselhet tisztséget az a tag, aki a Temesvári Nyilatkozat 8. pontjának
hatálya alá esik (a volt aktivisták és a volt állambiztonságiak).
8. Az egyéni tagok kötelességei:
(1) teljesíteni a belépési nyilatkozatban vállalt kötelezettségeket, tiszteletben
tartani az RMDSZ Alapszabályzatát és Programját;
(2) rendszeres havi tagdíj befizetésével támogatni a Szervezetet és annak
tevékenységében lehetőségeikhez mérten részt venni.
(3) Az RMDSZ révén különböző tisztségekhez jutott személyek (képviselők,
szenátorok, megyei tanácsosok, megyei tanácselnök és alelnök, valamint
egyéb tisztségviselők) tagdíjukat a lakhely szerinti RMDSZ-szervezetnél, nettó
jövedelmük szerinti 10% illetve 2%-os hozzájárulásukat pedig a megyei
szervezet pénztárába fizetik be. A helyi tanácsosok, alpolgármesterek,
polgármesterek nettó jövedelmük szerinti 10% illetve 2%-os hozzájárulásuk
felét a helyi szervezetnél fizetik be, másik felét a megyei szervezetnél fizetik
be, melyről névreszóló nyugtát kapnak
(4) A parlamenti képviselők és szenátorok a MÁT által meghatározott további
hozzájárulásokkal támogatják a megyei szervezet működését.
(5) A (3) és (4) pontban meghatározott kötelezettségek elmulasztása esetén, két
írásbeli

felszólítást

figyelmeztetésben,

követően,
nyilvános

a

MÁT

javasolhatja

figyelmeztetésben

a

SZÁT-nak

részesítést,

majd

a
a

Szervezet/Szövetség testületeiben vagy támogatásával elnyert tisztségekből
való felfüggesztést, végül a politikai bizalom megvonását.

9. Az egyéni tagság megszűnik:
(1) a tag halálával
(2) a helyi/városi vagy községi szervezetnél írásban bejelentett kilépéssel
(3) a tag kizárásával. A szervezetből kizárt tag egy év elteltével újra a szervezet
tagja lehet
(4) a tagdíjat 6 hónapig nem fizető tag tagsági viszonya megszűnik kizárási eljárás
nélkül, ha bizonyíthatóan a tagdíjbegyűjtő kérése ellenére folyamatosan
elutasítja a tagdíj kifizetését
(5) amennyiben a tag kampányt folytat az RMDSZ ellen
(6) tagsága megszűnik annak az RMDSZ tagnak, aki más szervezet, párt
jelöltjeként vagy függetlenként indul európai parlamenti, országgyűlési vagy
önkormányzati választásokon.
(7) Az a tag, akinek a 10. pont (6) bekezdése értelmében szűnt meg a tagsága a
megyei elnök javaslatára, a MÁT jóváhagyásával visszaszerezheti RMDSZ
tagságát.
(8) Kizárható az a tag, aki a Szövetségi/Megyei Etikai és Fegyelmi Bizottság
véleménye alapján súlyosan és/vagy ismételten megkárosította a Szervezetet,
beleértve a nem vagyoni károkat is, mint például a Szervezet hírnevének
csorbítása.
10. Az egyéni tagok a következő szervezeti formákban fejtik ki tevékenységüket:
(1) a helyi, területi alapon szerveződött városi, kerületi, községi vagy települési
szervezetekben,
(2) a Szövetség belső politikai szerveződéseinek (platformok) a megye területén
működő egységeiben

(3) a Szövetség társult tagjai keretében, amelyek: a társadalmi, szociális,
tudományos, művészeti, érdekképviseleti, illetve egyéb indíttatásból alakult
szerveződések Megyei képviseletei, s amelyek céljai nem ellentétesek a
Szövetség céljaival, és elfogadják az RMDSZ Alapszabályzatát és Programját.
11.
(1) A Szervezet társult tagja lehet bármely szociális, tudományos, művészeti,
művelődési, szakmai jellegű csoportosulás, rétegszervezet, illetve ifjúsági
szervezet, melynek országos, vagy fiókszervezete Kolozs megye területén
hivatalosan bejegyzett, és amely teljesíti a Szövetségi Alapszabályzatban
foglalt társulási feltételeket.
(2) A társulandó tagok csatlakozási szándékukat írásban közlik a megyei
szervezettel

és

kötelesek

letenni

alapszabályzatukat,

programjukat,

együttműködési tervezetüket. Ha később ezekben változás következik be, azt
30 napon belül kötelesek írásban közölni a szervezettel. Ez utóbbi
kötelezettség a Szervezetre is érvényes.
(3) A társult tagok képviseleti, anyagi támogatásukra vonatkozó jogait, illetve a
Szervezettel szemben vállalt kötelezettségeiket, a közös cselekvési programot,
valamint a társulás/együttműködés megszűnésének feltételeit a Szövetségi
Alapszabályzat, valamint a Szervezettel kötött együttműködési szerződés
rögzíti. Ez a dokumentum a Megyei elnökség javaslatára a Megyei
Szabályzatfelügyelő Bizottság véleményezését, illetve az MKT általi
elfogadását követően lép érvénybe.
(4) Az együttműködési szerződések felülvizsgálata kétévenként kötelező, de ez
megtörténhet bármikor, a társult felek egyikének kezdeményezésére.

12.
(1) A Kongresszus, az SZKT, valamint a SZÁT, a Küldöttgyűlés, az MKT, valamint a
MÁT által hozott határozatok kötelező érvényűek. A Szervezet, valamint a
platformok, a társult tagok, a tisztségviselők kötelesek ezeket betartani és
végrehajtani. Senki nem határolhatja el magát e testületeknek, valamint a
szövetségi elnöknek a határozatok alapján tett állásfoglalásaitól.
(2) Az RMDSZ sokszínűségének biztosítása végett, a Szervezet fenntartja magának
a jogot, hogy esetleges eltérő véleményének is hangot adjon.

IV.

A Szervezet felépítése
13.
(1) Az RMDSZ Kolozs Megyei Szervezete, a Szövetségi Alapszabályzat értelmében,
Kolozs megye területén megalakult és működő helyi (városi, községi vagy
települési) szervezetek által létrehozott szervezeti egység.
(2) A megye területén az egyéni tagokból helyi (városi, községi vagy települési)
szervezetek alakulnak, és ezek körzetekbe tömörülhetnek.
14.
(1) Egy településen csak egy helyi szervezet működhet, kivéve, ha az MKT
másképpen dönt.
(2) Azokban a közigazgatási egységekben ahol egy helyi szervezet működik ez
egyben a városi vagy községi szervezet is.
(3) Azokban a közigazgatási egységekben ahol több helyi szervezet működik, ezek
szövetsége alkotja a városi, illetve községi szervezetet.
(4) Ezeket a szövetségeket egy, a helyi szervezetek választmányai által delegált
személyekből megalakult küldöttgyűlés (egyeztető tanács) vezeti, melynek

élén a tanács tagjai közül megválasztott városi, illetve községi elnök áll. E
testület hatáskörébe tartozik mindazon döntések meghozatala, amelyek a
közigazgatási egység egészét illetik, az elnök pedig gyakorolja mindazokat a
jogköröket, amelyek a választási törvények értelmében a városi vagy községi
elnök hatáskörébe tartoznak.
(5) A helyi, a községi és a városi szervezetet létrehozó tagok kötelesek
meghirdetni az alakuló ülést. Az alakuló ülés helyéről és idejéről kötelesek a
megyei elnököt értesíteni. Az ülés jegyzőkönyvét az elnök vagy az általa
megbízott személy hitelesítésével kell az RMDSZ megyei szervezeténél iktatni.
(6) Amennyiben egy közigazgatási egységhez több település tartozik, az egyes
települések

választások,

küldöttek

delegálása

alkalmával

jelölt

és

küldöttállítási jogaikat, a legutóbbi népszámláláson a magyar lakosság és a
legutóbbi választásokon a képviselőházi listára leadott szavazatokkal
arányosan gyakorolhatják.
(7) Sikertelen államelnöki, parlamenti, önkormányzati vagy európai parlamenti
választások esetén a megyei elnök javaslatára a MÁT meghatározott időre új
helyi elnököt nevesít. A nevesített elnök mandátuma nem haladhatja meg az
1 évet. Ez idő alatt rendkívüli tisztújítás kötelező.
15. A

mindenkori

kerületi/helyi/körzeti

önálló

szervezetek

megalakulását,

bejelentésük valamint a Megyei elnökség előterjesztése alapján a Megyei
Képviselők Tanácsa tudomásul veszi.
16.
(1) A helyi, községi vagy városi szervezet hatáskörei:

a) az Alapszabályzat keretei között önállóan állapítja meg saját belső
felépítését, működési szabályait, illetve önállóan választja meg elnökét,
elnökségének tagjait;
b) az Alapszabályzatnak és a programnak megfelelő önálló politikai és
érdekvédelmi tevékenységet folytat, amelyekért maga, illetve tagjai
vállalják a felelősséget;
c) képviseli a Szövetséget a közvélemény előtt, valamint az állami és
önkormányzati

szervekkel,

a

civil,

egyházi

szervezetekkel

való

kapcsolataiban;
d) kialakítja a helyi közélet kérdéseiről a Szövetség álláspontját; szervezi a
helyi programokat, rendezvényeket;
e) küldöttei által részt vesz a Szövetség területi és országos tevékenységében;
f) a községi, illetve a városi szervezet dönt a polgármesterjelölt,
alpolgármester-jelölt személyéről, valamint a helyi tanácsosi lista
összetételéről az SZKT által elfogadott szabályzat keretei között, a
megyei/területi állandó tanács jóváhagyásával, kivéve az urnás
előválasztások során kialakult listákat;
g) a községi, illetve a városi tanácsosi listát a községi, illetve a városi RMDSZ
szervezetének elnöke vezeti, amennyiben vállalja a jelölést. Ha
mandátumot szerez, az elnök a frakcióvezetői tisztséget is ellátja;
h) amennyiben a községi, illetve a városi szervezet elnöke nem indul az
önkormányzati választásokon vagy egyéb okból kifolyólag nem vállalja a
tisztséget, a frakcióvezető-jelölt személyéről a községi, illetve a városi
szervezet dönt;
i) az alpolgármester és a frakcióvezető vissza-hívásáról a községi, illetve a
városi szervezet javaslatára a Megyei Állandó Tanács dönt;

(2)

(3)

(4)
(5)

j) az alpolgármester-jelölt és a frakcióvezető-jelölt személyére vonatkozó,
valamint az alpolgármester és a frakcióvezető visszahívására vonatkozó
Megyei/Területi Állandó Tanács által meghozott döntés kötelezi az
RMDSZ-listán mandátumot szerzett tanácsosokat;
k) a megválasztott tisztségviselők tevékenységükről évente beszámolnak a
községi, illetve városi szervezetnek;
l) gazdálkodik az SZKT által megállapított elvek és szabályok szerint
bevételeivel;
m) dönt az Alapszabályzat által a hatáskörébe utalt kérdésekben.
n) biztosítja a tagsággal és a lakossággal való rendszeres kapcsolattartást,
melynek érdekében találkozókat, konzultációkat és lakossági fórumokat
szervez;
o) a helyi szervezet évente legalább egy nagyobb közösségépítő
rendezvényt szervez.
p) az önkormányzatokkal, civil szférával, az egyházakkal, az oktatási,
kulturális és hagyományőrző intézményekkel közösen, minden évben egy
helyi szintű cselekvési-tervet, készít el és mutat be a megyei elnöknek,
melynek lényege egy sajátságos közösségi élet megteremtése az illető
településen.
q) a helyi szervezet hatáskörébe tartozik a tag-díjak begyűjtése, a tagság
nyilvántartása illetve adatbázis készítése és kezelése.
A helyi/községi/városi szervezetek, választmányi döntésük által bizonyos
döntési jogkörüket, illetve adminisztratív hatáskörüket átruházhatják az MKTra vagy a megyei elnökségre.
Az önálló helyi/községi/városi szervezetek kötelesek minden évben
elkészíteni az oktatási, közművelődési és fejlesztési cselekvési tervüket,
melyet január 31-ig, írásbeli beszámolójukkal az előző évi tevékenységről
valamint az anyagiakkal való gazdálkodásukról (költségvetési
beszámolójukkal) együtt iktatnak a megyei szervezet titkárságán. Ezen
kötelezettségük elmulasztása esetén a Megyei Állandó Tanács javasolhatja a
Megyei elnöknek a rendkívüli tisztújító közgyűlés kiírását.
A helyi, a községi, illetve a városi szervezet megszűnésével a használatában
álló vagyontárgyak felett az MKT rendelkezik.
A helyi, a községi, illetve a városi szervezetek önállóan szervezik közösségi
tevékenységüket, beleértve az anyagi javakkal történő gazdálkodást is.

(6) A begyűjtött tagdíjak a begyűjtési költségek levonása utáni összegének felét
átutalják a Szervezet pénztárának.
(7) Ha a helyi, községi illetve városi szervezet visszautasítja vagy egy évig nem
fizeti be a megyei szervezetnek az általa begyűjtött tagdíjaknak a felét:
- a megyei elnökség pénzügyi ellenőrzést és rendkívüli tisztújítást rendel el,
- ha a szabálysértés továbbra is fennmarad, a megyei elnökség javaslatára, az
MKT kizárja a megyei szervezetből az alapszabályzatot sorozatosan megsértő
helyi szervezetet.
(8) A helyi, a községi illetve városi szervezetek a tagdíj náluk maradt összegéből
egész- vagy résznormás alkalmazottat fizethetnek, illetve jutalékot adhatnak
– a választmány javaslatára és a közgyűlés egyszerű többségének határozata
alapján.
17. A helyi, a községi illetve a városi szervezetek felépítése a követlező:
a) Közgyűlés/Küldöttgyűlés
b) Választmány;
c) Elnökség;

V.

A Helyi Közgyűlés/Küldöttgyűlés
18.
(1) A Helyi Közgyűlés/ Küldöttgyűlés a helyi szervezet legfelsőbb döntéshozó
fóruma. Közgyűlésnek a kerületi/helyi/körzeti szervezetben tagsági jogaikat
gyakorló személyek összességét, Küldöttgyűlésnek pedig az elektorok
összességét kell tekinteni.
(2) Küldött/elektor, csak 18 évét betöltött, az illető kerületi/helyi/körzeti
szervezet területén állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkező romániai
állampolgár lehet.
19.
(1) A helyi szervezet elnöke köteles évente legalább egyszer összehívni a
Közgyűlést. A községi, illetve a városi szervezet elnöke köteles legalább
évente egyszer összehívni a Küldöttgyűlést - a 14. cikkely (3) és (4) bekezdése
esetében. Amennyiben az elnök nem tesz eleget ezen kötelezettségeinek, a
Megyei Állandó Tanács javasolhatja a Megyei elnöknek a rendkívüli tisztújító
közgyűlés kiírását. Ilyen esetben a Megyei elnök felmenti a

helyi/községi/városi elnököt tisztségéből, 60 napra megbízott elnököt nevez
ki, akinek feladata a tisztújító közgyűlés megszervezése.
(2) Az éves Közgyűlés az elnöki beszámoló alapján megvitatja, majd elfogadja
vagy elutasítja a szervezet tevékenységét, illetve az elnökség javaslata
alapján előterjesztett következő évi munkatervet és költségvetést.
20.
(1) A helyi elnök a háromévente kötelezően megtartandó tisztújító Közgyűlés
helyét és időpontját köteles legalább 20 nappal előtte egyeztetni a megyei
elnökséggel.
(2) A választmány a tisztújító Közgyűlést köteles meghirdetni a gyűlés időpontja
előtt legalább 15 nappal (megyei napilapban, a rádióban, vagy a helyi
szokásoknak megfelelően: templomi kihirdetés, kidobolás stb. útján)
(3) A tisztújító vagy jelölő közgyűlés akkor határozatképes, ha a részvevők száma
legkevesebb a választmány kétszerese, illetve ha jelen van a megyei elnök
vagy annak megbízottja. Ha ezen a feltételek nem teljesülnek, akkor
legkevesebb egy, legtöbb két héten belül újabb közgyűlést kell összehívni,
amikor a résztvevők létszámának nincs alsó határa.
(4) A parlamenti, önkormányzati, államelnöki és Európa parlamenti választási
kampányok idején a tisztújítás elmarad a választások utánra, amikor is 30
napon belül kötelező megtartani.
21.
(1) A helyi/községi/városi szervezet Választmánya legkevesebb egyharmadának
vagy a megyei elnök vagy MKT írásos kezdeményezésére a helyi szervezet
elnöke köteles 15 napon belül rendkívüli Közgyűlést/Küldöttgyűlést
összehívni.
(2) Amennyiben a helyi szervezet elnöke nem teljesíti ezen kötelezettségét, a
rendkívüli közgyűlést a Megyei elnök hívja össze, a Megyei szervezethez is
benyújtott írásos kezdeményezés alapján, további 15 napon belül.

VI.

A Helyi Választmány
22.
(1) Két közgyűlés/küldöttgyűlés között a helyi/községi/városi szervezet
döntéshozó testülete a Választmány, melynek létszámát a
Közgyűlés/Küldöttgyűlés határozza meg, oly módon, hogy az legkevesebb 7

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

VII.

tagú legyen. Valamely községi szervezethez tartozó települési szervezet
esetében a választmány létszáma, a tagság létszámától függően, 5 vagy 3 is
lehet.
Két közgyűlés között a helyi/kerületi/körzeti ügyeket a választmány intézi és
ennek érdekében legalább havonta ülésezik.
A választmány tagjai többségének a jelenlétében határozatképes és
határozatait a jelenlevők szavazatainak többségével hozza.
A helyi tanácsosok hivatalból tagjai a községi, illetve a városi szervezet
választmányának és küldöttgyűlésének;
A választmány tagjait a közgyűlés/küldöttgyűlés választja meg biztosítva,
hogy legkevesebb minden harmadik választmányi tag nő, továbbá - a
Szovátai Ajánlás jegyében -, hogy a testület 15%-a, de minimum 1 fő 35 év
alatti fiatal legyen.
A küldöttgyűlés és a választmány határozatai az önkormányzati képviselőkre
nézve kötelezőek.
Amennyiben, megfelelő számú női és/vagy fiatal jelölt hiányában az (5)
bekezdésben előírt feltételek nem teljesíthetők, a helyi/községi/városi
szervezet a következő tisztújításig felmentést kér a feltétel teljesítése alól a
megyei szervezettől.

A Helyi Elnökség
23.
(1) A helyi/községi/városi Közgyűlés/Küldöttgyűlés saját soraiból titkos
szavazással megválasztja a helyi/községi/városi elnököt, majd annak
javaslata alapján megszavazza a helyi/községi/városi Elnökséget, amely két
választmányi ülés között, a Választmány döntései alapján intézi a helyi
szervezet ügyeit, és arról beszámol a Választmánynak. A helyi
Közgyűlés/Küldöttgyűlés az elnökség megválasztásának hatáskörét
átruházhatja a Választmányra.
(2) Az elnökséget az elnök, illetve az elnökség tagjainak többsége hívja össze
szükség szerint, de a választmány ülése előtt kötelezően.
(3) Az elnökség határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van az ülésen,
határozatait a jelenlevők többségével hozza és arról a választmánynak
jóváhagyás végett beszámol.

24. A kerületi/helyi/körzeti elnök hatásköre:
(1) Megszervezi az Elnökség/Választmány munkáját, közös megegyezés
alapján leosztja a feladatokat és hatásköröket.
(2) Létrehozza, és évente aktualizálja a szervezet tagnyilvántartását,
összekötve azt a hatáskörébe tartozó terület kataszterével. Közli a Megyei
Szervezettel az új tagok névsorát, átadva azok belépési nyilatkozatait.
Közli azon tagok névsorát, akiknek az év folyamán megszűnt a tagsága.
(3) Kiosztja a tagsági könyveket, és frissen tartja ezek nyilvántartását és
bejegyzéseit.
(4) Megszervezi a tagsági díj és az önkormányzati adományok begyűjtését,
gondoskodik ezek szabályszerű kezeléséről és elosztásáról.
(5) Betartja és betartatja a Szervezet által elfogadott pénzügyi szabályzatot.
(6) Összehívja az elnökséget minden sürgős probléma megtárgyalására.
(7) Legalább havonta összehívja a választmányi gyűlést, és ott beszámol a
Megyei Ügyvezető Tanácson elhangzott információkról. Ugyanezen a
gyűlésen a helyi önkormányzati képviselők kötelező módon informálják a
választmányt a helyi tanács munkájáról.
(8) A választmány egyharmadának kérésére az elnök köteles összehívni a
rendkívüli választmányi gyűlést.
(9) Évenként meghívja a választmányi gyűlésre a pénzügyi ellenőrző
bizottságot. A választmány meghallgatja ennek jelentését, és azt
kiértékeli.
(10)
Évente összehívja a szervezet közgyűlését és megtartja évi
beszámolóját. Erre a gyűlésre meghívja a Megyei Szervezet vezetőségét
is.
(11)
Háromévenként megszervezi és összehívja a tisztújító gyűlést,
betartva a tisztújítási szabályzat erre vonatkozó előírásait. A községi,
városi elnök a körzetéhez tartozó szervezetekben a Megyei Szervezet
képviseli és felel a tisztújítások határidőn belüli szabályszerű
megtartásáért.
(12)
Problémás szervezetek esetében kéri a Megyei Szervezet
vezetőségének segítségét.
(13)
Felel a Megyei Küldöttgyűlés, Megyei Elnökség, a Megyei
Ügyvezető Tanács, a Megyei Képviselők Tanácsa, Megyei Állandó Tanács
valamint az SZKT reá vonatkozó határozatainak végrehajtásáért.

(14)
Kapcsolatot teremt és tart fenn a területén működő civil
szervezetekkel és egyházakkal.
(15)
Felel a szervezet vagyonáért, biztosítva a pénzügyi jelentések,
leltárak és egyéb információk eljuttatását a Megyei Szervezethez
25. A körzeti/helyi/kerületi elnök felfüggeszthető tisztségéből:
(1) Ha nem teljesíti feladatait akadályozva ezzel a szervezet hatékony működését
(2) Ha a Szervezet programjával össze nem egyeztethető tevékenységet folytat.
(3) Ha a Szervezetet magán (üzleti) célokra használja.
(4) Ha a Szervezet vagyonát hanyagul, rosszul kezeli, vagy ha nem tesz eleget a
pénzügyi szabályok előírásainak.
(5) Ha megtagadja, vagy nem hajtja végre a felsőbb testületek vonatkozó
határozatait.
(6) Ha a MÁT vagy az MKT megbízása, illetve mandátuma nélkül köt a Megyei
Szervezet vonatkozó határozataival ellentétes politikai egyezséget más
politikai alakulatokkal.
(7) Bármely más esetben, amelyet a jelen Alapszabályzat meghatároz.
26.
(1) A közgyűlés tagjainak egyharmada kezdeményezheti a helyi, községi,
valamint városi szervezet elnökének felfüggesztését. A felfüggesztésről a
választmány tagjainak fele plusz egy szavazatával dönt.
(2) A felfüggesztett elnököt az alelnök, vagy ha ez nem lehetséges, a megyei
elnök által kinevezett ideiglenes elnök helyettesíti legtöbb 60 napig, mialatt
az MÁT határozata függvényében köteles megszervezni a tisztújítást.
(3) A leváltott elnök az MÁT-határozat ellen a Megyei Fegyelmi és Etikai
Bizottsághoz nyújthatja be fellebbezését, a határozatot követő legtöbb 15
napon belül.

VIII.

A Helyi Ellenőrző Bizottság
27.
(1) A Helyi Közgyűlés által megválasztott a legkevesebb 3 tagú Helyi Ellenőrző
Bizottság a kerületi/helyi/körzeti szervezet pénzügyi - gazdasági
tevékenységét ellenőrzi.

(2) A HEB évente jegyzőkönyvvel hitelesített vizsgálatot tart, melynek tartalmát
a Helyi választmány előtt ismerteti, és ezt követően az elnök elé terjeszti
aláírás végett.
(3) A jegyzőkönyvet tudomásul véve, az elnök azt aláírja és intézkedik a kisebb
ügyviteli észrevételek helyrehozásáról. Jelentősebb szabálytalanság esetén a
Helyi Ellenőrző Bizottság a jegyzőkönyvet a Szervezet Ellenőrző Bizottsága elé
terjeszti.
(4) Az HEB tagjai a helyi/körzeti/kerületi szervezetben semmilyen más tisztségre
nem jelölhetőek, illetve választhatóak.

IX.

A Megyei Szervezet
28. A Megyei Szervezet döntéshozó testületei alárendeltségi sorrendben:
a) a Megyei Küldöttgyűlés
b) két küldöttgyűlés között a döntéshozó testület a Megyei Képviselők
Tanácsa (MKT)
c) két MKT között az operatív döntéshozó testület a Megyei Állandó
Tanács (MÁT)
29. A Megyei Szervezet végrehajtó és operatív ügyviteli szerve a Megyei Ügyvezető
Elnökség
30. A Megyei Szervezet konzultatív testületei:
a) a Megyei Önkormányzati Tanács (MÖT)
b) a kolozsvári Körzeti Elnökök Konzultatív Tanácsa (KEKT)
c) a Helyi Elnökök Konzultatív Tanácsa (HEKT)
31. A Szervezet működését ellenőrző és támogató testületek:
a) a Megyei Ellenőrző Bizottság (MEB);
b) a Megyei Fegyelmi és Etikai Bizottság (MEFB);
c) a Megyei Szabályzat Felügyelő Bizottság (MSZFB)

X.

A Megyei Küldöttgyűlés
32.
(1) A megyei Küldöttgyűlést a megyei elnök évenként hívja össze. Szükség esetén
bármikor összehívható.

(2) A Küldöttgyűlés a helyi szervezetek, nőszervezet, ifjúság, platformok és
társult szervezetek küldötteiből áll.
(3) A Kongresszus előtti Küldöttgyűlésen a tisztújítás és a kongresszusi küldöttek
megválasztása kötelező.
(4) A tisztújítást, ha az említett alkalom elmarad, akkor is legalább négyévenként
meg kell ejteni.
(5) A Küldöttgyűlés dokumentumait a meghirdetett időpont előtt egy héttel a
küldöttek tudomására kell hozni.
33.
(1) A Megyei Küldöttgyűlés összlétszámáról az MKT dönt.
(2) A Küldöttgyűlés küldötteinek a számát a Megyei Elnökség javaslatára az MKT
fogadja el, a népszámláláskor jegyzett magyar lakosság és a legutolsó
parlamenti választások képviselőházi listájára leadott szavazatok arányában,
tiszteletben tartva a vidék és Kolozsvár arányos megosztását.
(3) A helyi szervezetek elnökei tagjai a Küldöttgyűlésnek.
(4) A Magyar Ifjúsági Értekezlet Kolozs megyei tagszervezete, valamint a Kolozs
Megyei Nőszervezet a küldöttgyűlés létszámának legtöbb 15-15%-ával
egyenlő számú képviselőt küldhetnek.
(5) A MEB, MEFB és a MSZFB tagjai tanácskozási joggal vesznek részt a Megyei
Küldöttgyűlésen.
(6) Küldött-elektor csak 18 évét betöltött, Kolozs megyei állandó vagy ideiglenes
lakhellyel rendelkező román állampolgár lehet.
(7) Minden küldöttgyűlés összetételének megállapításakor kötelező mind a
Kolozsvár város, mind a vidék arányos képviseletének, illetve a platformok és
a hivatalosan társult tagszervezetek képviseletének a biztosítása.
34. A Küldöttgyűlés hatásköre:
(1) jóváhagyja és módosítja az Alapszabályzatot,
(2) elfogadja a területi szervezet cselekvési programját és alapszabályzatát,
amelyek nem mondhatnak ellent a Szövetség Programjának, illetve
Alapszabályzatának;
(3) meghallgatja, megvitatja és minősíti a megyei vezetőség (elnök, alelnökök)
jelentését, amelyet azok kötelesek írásban elkészíteni és csatolni a
küldöttgyűlés jegyzőkönyvéhez (dokumentumaihoz),
(4) megvitatja és minősíti az Ellenőrző Bizottság, a Fegyelmi és Etikai Bizottság,
valamint a Szabályzat Felügyelő Bizottság írásos beszámolóját, amelyet a
Küldöttgyűlés dokumentumaihoz csatolnak,

(5) meghallgatja és minősíti az MKT írásban is elkészült jelentését, amelyet a
Küldöttgyűlés dokumentumaihoz csatolnak,
(6) meghallgatja és minősíti a MÖT elnökének írásban is elkészült beszámolóját,
amelyet a küldöttgyűlés dokumentumaihoz csatolnak
(7) beszámoltatja az általa választott személyeket és testületeket, meghallgatja
és elfogadja azok jelentéseit, vagy visszautasítja és dönt a szankciókról;
35. A tisztújító Küldöttgyűlés fentieken kívüli hatásköre:
(1) meghallgatja az elnökjelöltek programját, és megválasztja a megyei elnököt
(2) megválasztja az MKT választott tagjait;
(3) megválasztja az Ellenőrző, az Etikai és Fegyelmi, valamint a SzabályzatFelügyelő Bizottságot.
(4) megválasztja az SZKT és a KAT tagokat
(5) amennyiben a megyei elnök és az MKT választott képviselői tisztújítására a
helyi szintű belső választások alternatíváját választja, kiírja a választás
időpontját és jóváhagyja annak módozatait.

XI.

A Megyei Képviselők Tanács (MKT)
36. A Megyei Képviselők Tanácsa (MKT) választott, valamint az országos
alapszabályzatban meghatározott korporált tagokból áll.
37. Az MKT összetétele:
(1) a küldöttgyűlés által választott 36 képviselő. A testületből távozó vagy kizárt
tag helyébe a választási listán következő személy kerül be. Az ezen a jogon
(választás) képviselethez jutott tag más részvételi alapon nem
helyettesíthető. A választás előzetes jelölések alapján történik és biztosítani
kell az arányos területi képviseletet: Kolozsvár város 20, vidék 16 választott
képviselő. A vidék esetében biztosítani kell minden tájegységnek (Mezőség,
Torda és vonzáskörzete, Aranyosgyéres és vonzáskörzete, Alsó-Kalotaszeg,
Felső-Kalotaszeg, Nádas-mente, Dés és vonzáskörzete, Szamosújvár és
vonzáskörzete) legkevesebb egy választott képviselőt.
(2) a megyét képviselő szenátorok és parlamenti képviselők
(3) a megyei szintű társult szervezetek és egyházak egy-egy, valamint a
platformok két-két szavazati joggal rendelkező küldötteket delegálhatnak az
MKT-ba. Összlétszámuk nem haladhatja meg a MKT 30%-át.
(4) a MÖT elnöke

(5) a Kolozs Megyei Tanács RMDSZ-es elnöke, alelnöke(i) és tanácsosai
(6) a Megyei elnök tagja az MKT-nak.
(7) az SZKT tagjai, ha a megyei szervezethez tartozó községi, illetve városi
szervezetek tagjai
(8) Magyar Ifjúsági Értekezlet Kolozs megyei tagszervezet által jelölt képviselők,
akiknek a száma egyenlő az MKT összlétszámának a 15%-val. A küldöttek
mandátuma 2 évre szól, indokolt esetben a küldő szervezet helyettesítheti.
(9) Kolozsvár város kerületi elnökei, vidéki esetében minden közigazgatási
egység 1 képviselője
38. Az MKT tagok listája a választott képviselők jelöltlistájáról szükség esetén további
tagokkal egészíthető ki.
39. A megyei elnök és megyei elnökség azon tagjai akik MKT tagok, szavazati joggal
rendelkeznek
40. Objektív akadályoztatása esetén az MKT tagot az őt küldő körzet, platform,
társszervezet vagy egyéb szerveződés más személlyel helyettesítheti a soron
következő MKT-gyűlésre, amelyen az illető küldött megbízólevél alapján
tanácskozási joggal vehet részt.
41. Az MKT döntéseit a döntéstől számítva 48 órán belül támadhatja meg bármelyik
MKT tag, az MSZFB-nál.
42. Az MKT hatásköre:
(1) a Szervezet alapszabályzatának kidolgozása a Szövetség megfelelő
dokumentumaival összhangban;
(2) a megyei döntések meghozatala határozatok formájában;
(3) a megyei költségvetésről való döntés;
(4) a megyei tagdíjakról szóló döntések;
(5) az MKT 5 tagú Állandó Bizottságának (rövidítése AB: elnök, 2 alelnök, 2 titkár)
megválasztása, melynek feladata az MKT üléseinek előkészítése és
levezetése.
(6) A Szervezet végrehajtó testülete szerkezetének és működési szabályzatának
jóváhagyása;
(7) a belső megyei/területi felosztásról szóló határozatok elfogadása
(8) A megyei elnök által javasolt elnökség kinevezése, a javasolt személyek
bemutatkozása, cselekvési programjuk ismertetése és ennek elfogadása.
(9) A megyei elnökség azon tagjai aki nem MKT tagok, tanácskozási joggal
kötelezően részt vesznek az MKT gyűlésein.

(10) A megyei elnökség tevékenységének és döntéseinek a megvitatása és
minősítése.
(11) ha a megyei elnök tartósabb jelenléte a megyében nem lehetséges,
kinevezi az ügyvezető elnököt, a megyei elnök javaslata alapján;
(12) jóváhagyja a Szervezet költségvetéséből fizetett alkalmazotti struktúrát;
(13) a szövetségi döntések területi szintű végrehajtására vonatkozó döntések
meghozatala;
(14) saját szervezési- működési szabályzatok kialakítása;
(15) az SZKT határozatának figyelembevételével, kidolgozza és jóváhagyja a
szenátorok, képviselők, önkormányzati tisztségviselők kiválasztási
mechanizmusának módozatait.
(16) jelöli a Szervezet által indított szenátor-, és képviselő-jelölteket. A jelölés
alapját minden esetben két tagszervezet ajánlása képezheti;
(17) a megyei önkormányzati tisztségviselők jelölése;
(18) dönt a megyei tanács elnök- és alelnök-jelölt személyéről;
(19) A megyei tanácsosi listát az RMDSZ megyei szervezetének elnöke vezeti,
amennyiben vállalja a jelölést. Ha mandátumot szerez, az elnök a
frakcióvezetői tisztséget is ellátja;
(20) Amennyiben, a megyei szervezet elnöke nem indul az önkormányzati
választásokon, a frakcióvezető-jelölt személyéről a MKT dönt;
(21) A megyei tanács alelnökének és frakcióvezetőjének visszahívásáról a MKT
dönt;
(22) A megyei tanács alelnök és frakcióvezető-jelölt személyére vonatkozó,
valamint a megyei tanács alelnöke és frakcióvezető visszahívására vonatkozó
MKT által meghozott döntés kötelezi az RMDSZ listán mandátumot szerzett
tanácsosokat;
(23) Beszámoltatja az általa választott személyeket és testületeket, valamint
az RMDSZ területi szintű kormányzati tisztségviselőit, meghallgatja és
elfogadja azok jelentéseit, vagy visszautasítja és dönt a szankciókról;
(24) az MKT tagjainak 2/3 – ának javaslatára összehívja a rendkívüli
küldöttgyűlést a megyei elnök tevékenységének kivizsgálására és esetleges
leváltására;
(25) az MKT tagjainak 1/3 – a javasolhatja rendkívüli küldöttgyűlés
összehívását, amelyet az MKT-n a tagok 2/3-os többséggel kell
jóváhagyjanak;
(26) minden más feladat, amit a küldöttgyűlés az MKT-ra átruház.

43. Az MKT-tagok saját választásuk szerint szakbizottságokban fejtik ki
tevékenységüket. A szakbizottságokat az MKT működési Szabályzata határozza
meg, a szakbizottság tagjai saját soraikból bizottságvezetőt választanak. A
bizottságvezetők szakterületükön tevékenyen támogatják a végrehajtó
testületek munkáját.
44.
(1) Az MKT háromhavonta kötelezően ülésezik. A tanács szükség esetén
bármikor összehívható.
(2) Az üléseket a megyei elnök az MKT elnökével közösen hívja össze. Az MKT
tagjai többségének jelenlétében határozatképes.
(3) Határozatait a jelenlévők egyszerű többségének szavazatával hozza. Személyi
kérdésekben titkos szavazást kell elrendelni.
(4) Az MKT üléseinek megszervezéséért az ÁB felel. Tevékenységében a megyei
szervezet titkársága segíti. Az MKT irattára a szervezet székhelyén található.
Gondozását az ÁB felügyelete alatt a megyei szervezet titkársága végzi.
(5) Az MKT ÁB minden MKT ülés után legtöbb 48 órával a hozott határozatokat
véglegesíti, sorszámozza, iktatja s az írott és elektronikus sajtón keresztül a
tagság tudomására hozza.
(6) Az MKT saját működési szabályzata alapján tevékenykedik, amelyet a
megalakulása utáni első ülésen az ÁB az MKT plénuma elé terjeszt elfogadás
végett.

XII.

A Megyei Állandó Tanács
45.
(1) Két MKT között a Szervezet döntéshozó testülete a Megyei Állandó Tanács. A
MÁT a Szervezet azon irányító testülete, amely, a Szabályzat-Felügyelő
Bizottság által véleményezett és az MKT által elfogadott, saját működési
szabályzat alapján fejti ki tevékenységét. A MÁT határozatokat bocsát ki.
(2) A MÁT tagjai a Megyei elnök, a megyei ügyvezető elnök, a megyét képviselő
parlamenti képviselők és szenátorok, a Kolozsvár városi illetve a Kolozs
megyei tanács RMDSZ frakcióinak elnökei, az MKT elnöke, a MÖT elnöke, a
Magyar Ifjúsági Értekezlet Kolozs megyei tagszervezetének elnöke, Kolozs
megyei Nőszervezet elnöke, a megyeszékhely RMDSZ-es
polgármestere/alpolgármestere, illetve a Megyei Tanács RMDSZ-es

(3)
(4)

(5)
(6)

elnöke/alelnöke, a Kolozs megyei szervezet által javasolt miniszter és
államtitkárok, a Kolozsvári RMDSZ Szervezet elnöke, a HEKT által delegált
elnök, a polgármester/alpolgármesterek képviselője és a platformok egy
képviselője.
a MÁT szükség esetén bármikor összehívható. A MÁT üléseit a Megyei elnök
hívja össze és vezeti, illetve akadályoztatása esetén az MKT elnöke.
A MÁT ülésein tanácskozási joggal részt vesznek a Megyei
Szabályzatfelügyelő Bizottság egy képviselője, illetve a Megyei Elnökség
tagjai.
A Megyei Elnök kötelezően beszámol az MKT-nak a MÁT tevékenységéről.
A MÁT nem korlátozhatja az Ellenőrző Bizottság, a Szabályzat Felügyelő
Bizottság illetve a Fegyelmi és Etikai Bizottság jogszerű működését.

46. A MÁT hatásköre:
(1) A Szövetség és a Szervezet Alapszabályzatának és Programjának, illetve az
SZKT, MKT és Megyei küldöttgyűlés határozatainak keretei között biztosítja a
Szervezet operatív vezetését.
(2) A Szervezet nevében határozatokat hoz, nyilatkozatokat illetve
állásfoglalásokat ad ki.
(3) határozatokat hoz a Szervezet működésére és szervezésére vonatkozó olyan
kérdésekben, amelyek nem igényelnek alapszabályzat- vagy
programmódosítást.
(4) politikailag irányítja az önkormányzati frakciókat. A frakciók vezetőségével
egyeztetve - a MÁT kétharmadának támogatásával - konkrét kérdésben
meghatározott magatartás követését írhatja elő a frakciótagok számára;
(5) A Megyei Elnökség, a körzeti és helyi szervezetek, a tagszervezetek, a társult
tagszervezetek és a platformok javaslatára, kijelöli a központi kormányzati
tisztségviselőket;
(6) kormányzati szerepvállalás esetén biztosítja a Szervezet önkormányzati
frakcióinak a kormányba, illetve a központi és helyi államapparátusba
delegált államtitkárokkal, helyettes államtitkárokkal, igazgatókkal,
igazgatóhelyettesekkel, ügynökségi vezetőkkel és helyetteseikkel való
együttműködését, beszámoltatja, illetve javaslatokat tesz intézkedések
megtételére
(7) biztosítja a Szervezet működésének feltételeit;

(8) biztosítja a Szervezet testületeinek az együttműködését, tőlük tájékoztatást
kérhet;
(9) gyakorolja a Szervezet vagyona feletti tulajdonosi jogokat
(10) gondoskodik arról, hogy a , SZKT, SZÁT, Küldöttgyűlés, MKT illetve MÁT
által elfogadott általános és szakpolitikai koncepciók érvényesüljenek az
RMDSZ önkormányzati frakcióinak tevékenységében.
(11) javaslatot tesz és beszámoltatja a dekoncentrált intézményvezetőket és a
kormányzati tisztségviselőket;
(12) dönthet a helyi, községi, illetve városi szervezet elnökének
felfüggesztéséről, amennyiben azt a megyei elnök javasolja;
(13) tisztújítást írhat ki a helyi, a községi, illetve városi szervezetben;
(14) jóváhagyja a hozzá benyújtott jelöltlistákat. A községi, városi szervezetek
döntését 2/3-os szavazattöbbséggel módosíthatja. A döntés elleni óvást az
SZE-hez kell benyújtani a döntés nyilvánosságra hozatalától számított 48 órán
belül;
(15) A megyei elnök javaslatára dönt a politikai bizalom megvonásáról az
RMDSZ támogatásával és listáján, helyi/községi/városi, valamint megyei
szinten megválasztott és kinevezett tisztségviselők esetében, akik a
Szövetség országos, illetve megyei határozatát és döntését nem tartják
tiszteletben és az ellen cselekednek. Az indokolt döntést írásban kell az
érintett tudomására hozni, illetve a döntés ellen 48 órán belül óvás nyújtható
be a Szövetségi Állandó Tanácshoz.
(16) egyéb feladat és hatáskörök, melyeket a megyei/ területi alapszabályzat
ruház rá.

XIII.

A Megyei Elnök
47.
(1) A Szervezet elnökét a tisztújító Küldöttgyűlés választja, és négyéves
mandátummal ruházza fel.
(2) A tisztújító közgyűlés összehívását, lebonyolítását, a küldöttek számát és
kiválasztását az MKT határozata szabja meg.
(3) Az elnökjelöltek jelölését legalább két kerület vagy körzet választmánya kell
írásban támogassa a Küldöttgyűlést megelőzően legalább két héttel. A
támogatók egyike lehet valamely platform, a Kolozs megyei Nőszervezet, a

MIÉRT Kolozs megyei tagszervezete vagy a Szervezet hivatalosan társult
tagja.
(4) Az elnökjelölt bemutatja program-tervezetét a Megyei Szervezet kérdéseivel
kapcsolatban, valamint az általa javasolt elnökségi struktúrát és
hatásköröket, a személyek megnevezése nélkül.
(5) A Megyei elnököt a Küldöttgyűlés titkos szavazással választja meg a
jelenlevők egyszerű többségével (fele plusz egy). Amennyiben az első
fordulóban egyik jelölt sem kapja meg a szükséges szavazatszámot, második
fordulóra kerül sor, amelyben a két, legtöbb szavazatot elnyert jelölt vesz
részt.
(6) Amennyiben az első fordulóban az első vagy második helyre több jelölt kerül
egyenlő szavazatszámmal, valamennyien részt vesznek a második
fordulóban.
(7) A szervezet elnöke mandátumának idejére platformsemlegességet vállal, és
esetleges platformtagságáról lemond. Kivételt képez az SZKT-ban működő
frakciók tagsága.
48. Az elnök feladatai és hatásköre:
(1) képviseli és vezeti a megyei Szervezetet, a Közgyűlés, az SZKT, az MKT, a SZÁT
valamint a MÁT határozatai alapján;
(2) kapcsolatot tart, egyeztet és hivatalosan tárgyal a társult tagszervezetek
vezetőségével, más politikai pártok megyei képviseletével a MÁT határozatai
és mandátuma alapján
(3) az önkormányzati választások után összehívja a Megyei Önkormányzati
Tanács alakuló ülését
(4) összehívja a Küldöttgyűlést
(5) az MKT elnökével közösen összehívja az MKT-t
(6) ellenőrzi a megyei/területi, illetve a szövetségi szintű határozatok
végrehajtását, a megyei/területi ügyvezető elnökség, valamint az RMDSZ
listáin, megyei szinten megválasztott, kinevezett tisztségviselők munkáját;
(7) javaslatot tesz az MKT-nak az ügyvezető elnök személyére, a Megyei
Elnökség struktúrájára és személyi összetételére vonatkozóan;
(8) az MKT általi jóváhagyását követően, kinevezi az ügyvezető elnököt
(9) részt vesz a Megyei Önkormányzati Tanács ülésein
(10) a Küldöttgyűlés és az MKT előtt beszámol a MÁT és a Megyei Elnökség
tevékenységéről

(11) tisztújítás elmaradása esetén, vagy egyéb rendkívüli helyzetben, a MÁT
határozata alapján kiírja és megszervezi a tisztújítás lebonyolítását valamely
helyi, kerületi vagy körzeti szervezetben; ennek meghiúsulása esetén
megbízott elnököt nevez ki.
(12) vezeti az SZKT-ban a Szervezet képviseletét
(13) felel a Szervezet vagyonáért, annak kezeléséért és ügyviteléért
(14) gyakorolja az országos bejegyzésből származó jogköröket és felelősséget,
amelyek a megyei Szervezet működéséhez szükségesek, illetve amelyeket a
szövetségi elnök, illetve az ügyvezető elnök megbízó levéllel átruház rá
(15) összehívja az MKT-t, a Megyei Önkormányzati Tanácsot, valamint a
Megyei Állandó Tanácsot;
(16) a megyei elnöknek beszámolási kötelezettséggel tartoznak az RMDSZlistán, megyei szinten megválasztott, kinevezett tisztségviselők;
(17) indokolt esetben javaslatot tesz a MKT-nak a szövetségi alapszabályzatot
megszegő tisztségviselők felmentésére;
(18) javaslatára, az RMDSZ támogatásával és listáján, helyi valamint megyei
szinten megválasztott és kinevezett tisztségviselőktől megvonható a politikai
támogatás, amennyiben többszöri írásos figyelmeztetésnek megfelelően nem
tesznek eleget a szervezettel szembeni tisztségükből fakadó pénzügyi
kötelezettségüknek. A politikai bizalom megvonásáról a Megyei/Területi
Állandó Tanács dönt. A döntés ellen 48 órán belül óvás nyújtható be a
Szövetségi Állandó Tanácshoz.
(19) javaslatára, az RMDSZ támogatásával és listáján, helyi valamint megyei
szinten megválasztott és kinevezett tisztségviselőktől megvonható a politikai
támogatás, amennyiben a Szövetség országos illetve megyei határozatát és
döntését nem tartják tiszteletben és az ellen cselekednek. A politikai bizalom
megvonásáról a Megyei Állandó Tanács dönt. Az indokolt döntést írásban kell
az érintett tudomására hozni. A döntés ellen 48 órán belül óvás nyújtható be
a Szövetségi Állandó Tanácshoz.
(20) indokolt esetben javaslatot tesz a MKT-nak a szövetségi alapszabályzatot
megszegő tisztségviselők felmentésére;
(21) egyéb feladat- és hatáskörök, amelyeket a küldöttgyűlés ruházott át rá.
49.
(1) Akadályoztatása esetén a megyei elnököt a megyei ügyvezető elnök vagy az
MKT elnöke helyettesíti. A 45 napot meghaladó folyamatos akadályoztatása

esetén, az MKT határozata alapján az MKT elnöke 30 napon belül rendkívüli
tisztújító Közgyűlést hív össze.
(2) A Megyei elnök saját hatásköreinek egy részét átruházhatja az elnökség
bármely tagjára, anélkül hogy ezáltal mentesülne személyes felelősségétől
(3) A MKT tagjainak egyharmada kezdeményezheti a megyei elnök
felfüggesztését. A felfüggesztésről az MKT tagjainak kétharmados
többségével dönt. Az esetleges felmentésről az MKT elnöke által összehívott
rendkívüli küldöttgyűlés dönt, 30 napon belül, a küldöttek egyszerű
többségével. Amennyiben az MKT elnöke a megyei elnök, a megyei
ügyvezető elnök hívja össze a rendkívüli küldöttgyűlést.

XIV.

A Megyei Ügyvezető Elnökség:
50.
(1) A Szervezet végrehajtó illetve operatív vezető testülete a Megyei Ügyvezető
Elnökség (MÜE), amelynek tagjai az ügyvezető elnök és az alelnökök.
Tevékenységét a megyei elnök felügyeli és koordinálja.
(2) A megyei ügyvezető testület az MKT által elfogadott saját működési
szabályzat alapján tevékenykedik és az MKT-nak, a megyei/ állandó
tanácsnak, a megyei elnöknek, illetve a küldöttgyűlésnek van alárendelve.
51. A megyei ügyvezető elnököt a megyei elnök javaslata alapján az MKT
megerősítése után a megyei elnök nevezi ki.
52. A megyei ügyvezető elnök és ügyvezető alelnökök visszahívását –a MÖT
elnökének kivételével – az MKT tagjainak egyharmada vagy a megyei elnök
kezdeményezheti. A visszahívásról az MKT összlétszámának többségével dönt.
53. A Megyei Ügyvezető Elnökség tevékenységét saját – a SZFB által véleményezett
és az MKT által elfogadott - működési szabályzata alapján valamint a SZÁT, MÁT,
SZKT, MKT, Küldöttgyűlés és határozatai alapján fejti ki.
54.
(1) Az MÜE tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a MÁT heti ülésein.
(2) A MÜE ezen kívül szükség szerint bármikor összehívható a Megyei elnök által.
(3) A MÜE tagjai többségének jelenlétében határozatképes és határozatait a
jelenlevők egyszerű többségének szavazatával hozza.
55. A MÜE szakterületenkénti feladatai az ügyvezető alelnökök hatáskörébe
tartoznak, amelyeket a ME Működési Szabályzata tartalmaz.

56. A megyei Ügyvezető elnök hatásköre:
(1) szervezi és irányítja az Ügyvezető alelnökök munkáját, felügyeli a helyi
szervezetek tevékenységét, a , SZKT, SZÁT, MKT, MÁT, Küldöttgyűlés, a helyi
szervezetekre vonatkozó határozatainak végrehajtását;
(2) kidolgozza a Megyei Ügyvezető Elnökség szervezeti és működési szabályzatát
és a kinevezést követő első MKT ülésen elfogadásra terjeszti elő;
(3) megszervezi a szakértői segítségnyújtást illetve a parlamenti csoport, a helyi
szervezetek, a Kolozsvár városi tanácsosi illetve a Kolozs megye tanácsosi
frakciók tagjai, a kormányzati szerepet vállaló tisztségviselők
tevékenységének az összehangolását;
(4) bármilyen más feladatot ellát, amelyre a Megyei elnöktől megbízást kap.

XV.

A Megyei Önkormányzati Tanács
57. A Megyei Önkormányzati Tanács a Szervezet konzultatív testülete, amely a
Szövetség listáin megválasztott polgármesterek, alpolgármesterek és
önkormányzati képviselők megyei szintű képviseleti, érdekegyeztető és
tanácsadó testülete.
58.
(1) A Megyei elnök az önkormányzati választást követő legtöbb 30 napon belül
összehívja a MÖT-ot, amely saját tagjai közül, titkos szavazással megválasztja
saját vezető testületét, a MÖT elnökségét és a MÖT elnökét.
(2) A MÖT elnöke önkormányzati Ügyvezető alelnöki minőségben tagja a Megyei
Elnökségnek.
(3) A MÖT elnöksége 9 tagú, amely a MÖT elnökéből, két alelnökből, egy
titkárból és további öt tagból áll.
(4) Amennyiben nem rendelkeznek választott MÖT elnökségi tisztséggel, a
Kolozs Megyei tanács RMDSZ-es alelnöke(i), Kolozsvár alpolgármestere(i), a
Kolozs Megyei illetve a Kolozsvári városi tanács RMDSZ frakcióinak elnökei,
tanácskozási joggal kötelezően részt vesznek a MÖT elnökségi ülésein.
59. A MÖT évente legalább egyszer ülésezik és üléseit, az alakuló ülés kivételével a
MÖT elnöke hívja össze, a Megyei elnökkel történő előzetes egyeztetés után.
60. A MÖT, a MÖT elnökség által előterjesztett és a SZFB által véleményezett, saját
szervezési és működési szabályzat szerint tevékenykedik.

61. A MÖT-nek önkormányzati problémákban döntés-előkészítő hatásköre van, az
önkormányzati tevékenység szakmai és érdekvédelmi vetületével kapcsolatos
bármely kérdésében érdekképviseleti, érdekegyeztető és tanácsadó hatáskörrel
bír.

XVI.

A Kerületi Elnökök Konzultatív Tanácsa (KEKT)
62.
(1) A Körzeti Elnökök Konzultatív Tanácsát kolozsvári kerületek szervezeteinek
elnökei alkotják.
(2) A KEKT üléseit a megyei elnök hívja össze havonta egyszer, de szükség esetén
bármikor.
(3) Üléseiről jegyzőkönyv készül, amely rögzíti a jelenlevőket, a hozzászólásokat
és az elfogadott határozatokat. Határozatait a KEKT a jelenlevők szavazatának
egyszerű többségével (fele plusz egy) hozza.
(4) A KEKT ülésein tanácskozási joggal részt vesznek a Megyei elnökség tagjai, a
városi tanács RMDSZ frakciójának tagjai, Kolozsvár RMDSZ színekben
kinevezett alpolgármestere valamint a parlamenti képviselők és szenátorok
is.
(5) A KEKT-nek Kolozsvár város közigazgatási egységhez kapcsolódó valamennyi
kérdésben döntés-előkészítő, érdekegyeztető, érdekképviseleti és tanácsadó
hatásköre van.
(6) A KEKT a SZFB által véleményezett és az MKT által jóváhagyott saját
szervezési és működési szabályzata alapján tevékenykedik.

XVII. A Helyi Elnökök Konzultatív Tanácsa (HEKT)
63.
(1) A Helyi Elnökök Konzultatív Tanácsa (HEKT) a Kolozs megyei helyi szervezetek
döntés-előkészítő, érdekegyeztető, érdekképviseleti és tanácsadó testülete,
amely a megyében működő kerületi, helyi (városi, községi, települési) és
körzeti szervezetek elnökeiből áll.
(2) A HEKT üléseit a megyei elnök hívja össze 3 havonta, de szükség esetén
bármikor. Akadályoztatása esetén a HEKT üléseit a Megyei Ügyvezető Elnök
hívja össze.

(3) Üléseiről jegyzőkönyv készül, amely rögzíti a jelenlevőket, a hozzászólásokat
és az elfogadott határozatokat. Határozatait a HEKT a jelenlevők
szavazatának egyszerű többségével (fele plusz egy) hozza.
(4) A HEKT ülésein tanácskozási joggal részt vesznek a Megyei elnökség tagjai, a
megyei tanács RMDSZ frakciójának tagjai, a Kolozs megyei tanács RMDSZ
színekben kinevezett alelnöke, a parlamenti képviselők és szenátorok
valamint a Szabályzat-Felügyelő Bizottság egy tagja.
(5) A HEKT-nek Kolozs megye közigazgatási egységhez kapcsolódó valamennyi
kérdésben döntés-előkészítő, érdekegyeztető, érdekképviseleti és tanácsadó
hatásköre van.
(6) A HEKT a SZFB által véleményezett és az MKT által jóváhagyott saját
szervezési és működési szabályzata alapján tevékenykedik.

XVIII. Kolozs Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács (KMIET)
64.
(1) A Kolozs Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács jog- és feladatköreit, a Szovátai
ajánlás értelmében, a Magyar Ifjúsági Értekezlet Kolozs megyei szervezete a
Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum látja el.
(2) A KMEIT saját működési szabályzat alapján tevékenykedik, amelyet a
vezetőségi tagok névsorával együtt a megyei szervezetnél iktat.
(3) Az ifjúsági küldöttekre a Szövetség egyéni tagjaira vonatkozó képviseleti
jogok és kötelezettségek alkalmazandók. Kivételt képeznek az állandó
lakhelyekre vonatkozó előírások.

XIX.

A Nőszervezet
65.
(1) A Nőszervezet a Szövetségen belül létrejött nyitott női érdekképviseleti
szerveződés.
(2) A Nőszervezet Szövetségen belüli megalakulásának feltételeit, az
együttműködés módozatait, a Szövetségen belüli jogait és kötelezettségeit az
SZKT határozatai rögzítik.

(3) A Kolozs megyei Nőszervezet saját szervezési és működési szabályzattal
rendelkezik, amelyet a MSZFB elé terjeszt véleményezésre
(4) A Szövetség tevékenységében aktív szerepet vállaló romániai magyar nők, a
Nőszervezet képviselői az RMDSZ helyi és megyei testületeiben tagságot,
tisztséget és képviseleti jogot nyernek.

XX.

Megyei Ellenőrző Bizottság
66.
(1) A Megyei Ellenőrző Bizottság (MEB) feladata a Megyei Szervezet pénz és
vagyongazdálkodásának folyamatos ellenőrzése.
(2) Tagjait a Küldöttgyűlés négy évre választja, amellyel szemben beszámolási
kötelezettsége van. A tagság a mandátum lejárta előtt lemondással vagy
elhalálozással szűnik meg.
(3) Tagjainak száma 3, melyek közül, lehetőség szerint legkevesebb 2 közgazdász.
67.
(1) A MEB és a Szövetségi Ellenőrző Bizottság (SZEB) egységes rendszert
alkotnak, melynek szervezési és működési szabályzatát az SZKT fogadja el.
(2) Az egységes rendszeren belül a SZEB vizsgálat indítására utasíthatja a MEB-et,
ugyanakkor a MEB határozatai ellen a SZEB-hez lehet fellebbezni. Ez utóbbi
esetek kivizsgálásában a SZEB közvetlenül jár el.
(3) A MEB kérelemre vagy hivatalból jár el és évente vagy felkérésre jelentést
terjeszt az MKT elé.
68.
(1) A MEB működését a tagjai által saját sorukból választott bizottsági elnök
vezeti. A bizottság elnökét a Megyei elnök által, a tisztújító Küldöttgyűléstől
számított 30 napon belül összehívott alakuló ülésen választják meg.
Amennyiben a Megyei elnök nem tesz eleget ezen kötelezettségének, a
Bizottságot az MKT elnöke hívja össze a következő 30 napon belől.
(2) A MEB tagjainak többségének a jelenlétében határozatképes és döntéseit
szavazattöbbséggel hozza.

XXI.

Megyei Etikai és Fegyelmi Bizottság (MEFB)
69.
(1) A Megyei Etikai és Fegyelmi Bizottság (MEFB) a Megyei szervezet bármely
szintjén felmerülő etikai és fegyelmi ügyekben eljáró kizárólag alapfokú ítélő
testülete, melynek feladata ezen etikai vagy fegyelmi problémák kivizsgálása
és megoldási javaslatok megtétele az illetékes döntéshozó szervek számára.
(2) Tagjait a Küldöttgyűlés öt évre választja, amellyel szemben beszámolási
kötelezettsége van. A tagság a mandátum lejárta előtt lemondással vagy
elhalálozással szűnik meg
(3) Tagjainak száma 5.
70.
(1) A MEFB szervezési és működési szabályzatát az MSZFB véleményezését
követően az MKT fogadja el.
(2) A MEFB határozatai ellen a SZEFB-hoz lehet fellebbezni.
(3) A MEFB kérelemre vagy hivatalból jár el és évente vagy felkérésre jelentést
terjeszt az MKT elé.
71.
(1) A MEFB működését a tagjai által saját sorukból választott bizottsági elnök
vezeti. A bizottság elnökét a Megyei elnök által, a tisztújító Küldöttgyűléstől
számított 30 napon belül összehívott alakuló ülésen választják meg.
Amennyiben a Megyei elnök nem tesz eleget ezen kötelezettségének, a
Bizottságot az MKT elnöke hívja össze a következő 30 napon belül.
(2) A MEFB tagjai többségének a jelenlétében határozatképes és döntéseit
szavazattöbbséggel hozza.

XXII. Megyei Szabályzat-Felügyelő Bizottság (MSZFB)
72.
(1) A Megyei Szabályzat-Felügyelő Bizottság (MSZFB) az a megyei szintű testület,
amely - a Szervezet szabályrendszerének egységességét, minden jellegű és
minden szintű működésének, határozatainak szabályosságát felügyeli.
(2) A MSZFB-nak tagjait a Küldöttgyűlés négy évre választja, amellyel szemben
beszámolási kötelezettsége van. A tagság a mandátum lejárta előtt
lemondással vagy elhalálozással szűnik meg.

(3) Tagjainak száma 5, amelyből, lehetőség szerint, legkevesebb 3 jogász.
73. A MSZFB hatásköre
(1) alapfokon:
a) ellenőrzi a Megyei szervezet döntéshozó testületei határozatainak a
jelen Alapszabályzattal való összeférhetőségét;
b) ellenőrzi a kerületi/helyi/körzeti szervezetek és a társult tagok
programját és szabályzatát, valamint azoknak a megyei szervezet
programjával és alapszabályzatával való összeférhetőségét;
c) kizárólagos érvénnyel értelmezi a megyei szervezet Alapszabályzatát;
d) kivizsgálja a Megyei Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjai által elkövetett
etikai és fegyelmi vétségeket;
e) határoz minden egyéb olyan kérdésben, amelyet a jelen
Alapszabályzat, az MKT vagy a MÁT a hatáskörébe utal.
(2) másodfokon:
a) határoz a helyi szabályzat-felügyelő bizottságok határozatai ellen
benyújtott fellebbezések esetében, amennyiben nem létezik Helyi
Szabályzat- Felügyelő Bizottság, ez a határozat is alapfokú.
74.
(1) A MSZFB szervezési és működési szabályzatát az MKT fogadja el.
(2) A MSZFB határozatai ellen a SZSZFB-hoz lehet fellebbezni.
(3) A MSZFB kérelemre vagy hivatalból jár el és évente vagy felkérésre jelentést
terjeszt az MKT elé.
(4) (4) Az MSZB szabályszerűségi és fegyelmi határozatait tájékoztatás végett az
MKT következő ülése elé kell terjesztenie.
75.
(1) A MSZFB működését a tagjai által saját sorukból választott bizottsági elnök
vezeti. A bizottság elnökét a Megyei elnök által, a tisztújító Küldöttgyűléstől
számított 30 napon belül összehívott alakuló ülésen választják meg.
Amennyiben a Megyei elnök nem tesz eleget ezen kötelezettségének, a
Bizottságot az MKT elnöke hívja össze a következő 30 napon belől.
(2) A MSZFB tagjai többségének a jelenlétében határozatképes és döntéseit
szavazattöbbséggel hozza.

XXIII. Szankciók
76. A Szövetséggel szembeni kötelezettségeit megszegő egyéni taggal szemben az
alábbi szankciók alkalmazhatók:
a) figyelmeztetés;
b) nyilvános figyelmeztetés;
c) a politikai bizalom megvonására vonatkozó javaslat megtétele
d) a Szövetség testületeiben betöltött tisztségeinek felfüggesztése,
illetve megvonása;
e) a Szövetség testületeiben betöltött tisztségeinek felfüggesztése,
illetve megvonása;
77.
(1) Az egyéni tagok elleni szankciókról első fokon a helyi szervezet, másodfokon
a Megyei Állandó Tanács dönt.
(2) Polgármesterek, alpolgármesterek, megyei és községi, illetve városi
tanácsosok, megyei koalíciós megállapodás alapján kinevezett tisztségviselők,
valamint más megyei tisztségekre jelölt személyek ellen alkalmazott
szankciókról első fokon a MÁT, másodfokon a SZÁT dönt. Központi
kormányzati szerepet vállaló személyek elleni szankciókról elsőfokon a SZÁT
dönt, másodfokon az SZKT.
(3) Parlamenti képviselők, szenátorok, Európai Parlamenti képviselők, megyei
elnökök, SZEB, SZSZFB, SZEFB tagok, regionális önkormányzati tanács
elnökségi tagjai elleni szankciókról elsőfokon a SZÁT, másodfokon az SZKT
dönt.
(4) A fellebbezést az első fokon meghozott döntés tudomásul vételétől számított
15 napon belül lehet benyújtani.
(5) Az a tag, akinek tagsága kizárás folytán szűnik meg, csak a Megyei Állandó
Tanács javaslata alapján, a helyi, községi, illetve városi szervezet
küldöttgyűlése legalább kétharmadának támogatásával vehető fel ismét a
helyi, községi, illetve városi szervezetbe, legkevesebb 1 év után. Amennyiben
a szankcióról első fokon a SZÁT, illetve az SZKT jogosult dönteni, az érintett
személy a SZE javaslata alapján a SZÁT, illetve az SZKT legalább
kétharmadának támogatásával vehető fel ismét a szervezetbe, legkevesebb
egy év után.

(6) A szankciók alkalmazása előtt, az (1) - (3) bekezdések szerint illetékes testület
írásban értesíti a tagot az ellene felhozott vádakról, és biztosítja számára a
védekezéshez való jogot.
(7) A 10. cikkely (8) pontja alapján történő kizárás esetén, az (1) - (3) bekezdések
szerint illetékes testület kikéri a Megyei Etikai és Fegyelmi Bizottság
véleményét.
(8) A kizárásról az (1) - (3) bekezdések szerint illetékes testület minimum
kétharmados többséggel dönt.
(9) Az indokolt döntését az (1) - (3) bekezdések szerint illetékes testület írsában
közli az érintett taggal.
78.
(1) A Szövetséggel szembeni kötelezettségeit megszegő területi szervezettel
szemben az alábbi szankciók alkalmazhatók:
a) figyelmeztetés;
b) nyilvános figyelmeztetés;
c) a Szövetség testületeiben való részvétel felfüggesztése;
d) rendkívüli tisztújítás kiírása.
(2) A kötelezettség megszegésének tényét a Szövetségi Szabályzatfelügyelő
Bizottság állapítja meg. A szankcióról az SZKT dönt.
(3) A Szövetséggel szembeni kötelezettségeit megszegő platformmal szemben az
alábbi szankciók alkalmazhatók:
a) figyelmeztetés;
b) nyilvános figyelmeztetés;
c) a Szövetség testületeiben való részvétel felfüggesztése;
d) feloszlatás.
(4) A kötelezettség megszegésének tényét a Szövetségi Szabályzatfelügyelő
Bizottság állapítja meg. A szankcióról az SZKT dönt.
(5) A Szövetséggel szembeni kötelezettségeit megszegő társult szervezettel
szemben az alábbi szankciók alkalmazhatók:
a) figyelmeztetés;
b) nyilvános figyelmeztetés;
c) a Szövetség testületeiben való részvétel felfüggesztése;
d) társult szervezeti viszony megszüntetése.
(6) A kötelezettség megszegésének tényét a Szövetségi Szabályzatfelügyelő
Bizottság állapítja meg.

79. A Szövetséggel és Szervezettel szembeni kötelezettség megszegésének minősül
az is, ha egy tag vagy tisztségviselő helyhatósági vagy parlamenti választások
során az RMDSZ jelöltjeivel szemben indul, támogatja az ellenjelölteket, az
RMDSZ jelöltjeinek nem támogatására buzdít, avagy nem választási időszakban a
Szövetség támogatásának megvonására buzdítja a magyarságot, valamely
társult, vagy nem társult civil társadalmi vagy politikai szerveződést.
80. A Szövetséggel és Szervezettel szembeni kötelezettség megszegésének minősül
az is, ha egy tag vagy tisztségviselő helyhatósági vagy parlamenti választások
során az RMDSZ jelöltjeivel szemben indul, támogatja az ellenjelölteket, az
RMDSZ jelöltjeinek nem támogatására buzdít, avagy nem választási időszakban a
Szövetség támogatásának megvonására buzdítja a magyarságot, valamely
társult, vagy nem társult civil társadalmi vagy politikai szerveződést.
81.
(1) A megyei elnök saját hatáskörében kezdeményezheti jelen fejezetben
szereplő bármelyik szankció megfelelő szinten való alkalmazását.
(2) Ebben az esetben a szankciókról a MÁT dönt.
(3) A döntés ellen fellebbezni a megyei SZSZFB-nél van lehetőség, a döntés
kiközlésétől számított 48 órán belül.

XXIV. A Szervezet megszűnése
82. A szervezet megszűnik, ha az RMDSZ erre illetékes országos szintű testülete
kimondja feloszlatását, vagy ha a Megyei Küldöttgyűlés külön erre a célra
összehívott ülése kétharmados többséggel, névszerinti szavazás során a feloszlás
mellett dönt.
83. Megszűnése vagy felbomlása esetén a Szervezet vagyonáról a felbomlást
kimondó Küldöttgyűlés rendelkezik.
84. Ha a Küldöttgyűlés összehívása lehetetlen, a Szervezet vagyonával a Kolozs
megye területén működő magyar egyházak képviselőiből létrehozott kuratórium
jogosult dönteni.
85. Az egyházak, az így birtokukba jutott szervezeti vagyont, a magyar anyanyelvű
oktatás fenntartására, kulturális hagyományaink ápolására és intézményes
szociális segélynyújtásra kötelesek fordítani

XXV. Átmeneti intézkedések
86.
(1) Személyi kérdésekben a Szervezet testületei titkos szavazással kötelesek
dönteni.
(2) Titkos szavazás esetén a szavazatszámláló bizottságok kötelesek a jelen
Alapszabályzat 2. sz. Mellékletében található eljárást követni.
87. Azokban a kérdésekben, amelyekben jelen Alapszabályzat nem tartalmaz tételes
rendelkezést, az országos Alapszabályzat rendelkezései az irányadóak.
88. Jelen alapszabályzat Küldöttgyűlési elfogadása és a Szövetségi Szabályzat
Felügyelő Bizottsághoz való eljuttatását követően lép hatályba.

