AZ RMDSZ KOLOZS MEGYEI KÉPVISELŐK TANÁCSÁNAK
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
Két Küldöttgyűlés között az RMDSZ Kolozs Megyei Szervezetének vezető
testülete a Megyei Képviselők Tanácsa (továbbá MKT).
I. A Megyei Képviselők Tanácsának összetétele:
(1) A Megyei Képviselők Tanácsa (MKT) választott, valamint az országos
alapszabályzatban meghatározott korporatív tagokból áll. Az MKT
tagjainak száma 137.
(2) Az MKT összetétele:
a)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.
b)
a megyét képviselő szenátorok és parlamenti képviselők
c)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.
d)
a MÖT képviselője
e)a Megyei elnök tagja az MKT-nak.
f) a megyét képviselő választott SZKT-tagok
g)a megyében működő ifjúsági szervezetek által jelölt képviselők, akiknek a
száma egyenlő az MKT összlétszámának a 15%-val, tiszteletben tartva a
vidék és Kolozsvár arányos megoszlását. (a meghatározott küldöttek
létszáma tartalmazza az ifjúság küldötteit.)
h)
A Kolozs megyei Nőszervezet 2 képviselője.
i) Kolozsvár város kerületi elnökei, vidéki városok 2-2 képviselője (az elnök
és egy a választmány által delegált képviselő), régiónként 2-2 elnök (az
abszolút számban legtöbb magyar lakossal rendelkező szervezetek elnökei),
illetve minden olyan község delegált képviselője, amely nem jut képviselethez
a fentiek alapján.
(3) Az MKT tagok listája a választott képviselők jelölt-listájáról szükség esetén
további tagokkal egészíthető ki.
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(4) Azok a megyei tanácsosok, akik nem tagjai az MKT-nak, tanácskozási
joggal kötelezően részt vesznek az MKT ülésein.
(5) A megyei elnök és megyei elnökség azon tagjai akik MKT tagok, szavazati
joggal rendelkeznek
(6) 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.
II. Az MKT működése:
(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.
III. Az MKT hatásköre:
a. a Szervezet alapszabályzatának kidolgozása a Szövetség megfelelő
dokumentumaival összhangban;
b. a megyei döntések meghozatala határozatok formájában;
c. a megyei költségvetésről való döntés;
d. a megyei tagdíjakról szóló döntések;
e. az MKT 5 tagú Állandó Bizottságának (rövidítése AB: elnök, 2 alelnök, 2
titkár) megválasztása, melynek feladata az MKT üléseinek előkészítése
és levezetése.
f. A Szervezet végrehajtó testülete (megyei ügyvezető elnökség)
szerkezetének és működési szabályzatának jóváhagyása;
g. a belső megyei/területi felosztásról szóló határozatok elfogadása
h. A megyei elnök által javasolt elnökség kinevezése, a javasolt személyek
bemutatkozása, cselekvési programjuk ismertetése és ennek elfogadása
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után. Ezek lehetnek MKT tagok is, vagy olyan más személyek, akiket
kötelezően a körzetek, kerületek, önálló helyi szervezetek vagy a
szakterületen tevékenykedő társult tagok kell, jelöljenek a megyei
elnöknek.
A megyei elnökség azon tagjai, aki nem MKT tagok, tanácskozási joggal
kötelezően részt vesznek az MKT gyűlésein.
A megyei elnökség tevékenységének és döntéseinek a megvitatása és
minősítése.
Ha a megyei elnök tartósabb jelenléte a megyében nem lehetséges,
kinevezi az ügyvezető elnököt, a megyei elnök javaslata alapján;
Jóváhagyja a Szervezet költségvetéséből fizetett alkalmazotti
struktúrát, annak a jelentésnek az alapján, ami részletezi e struktúra
összetételét név szerint, meg a költségek forrását; e jelentés bizalmas
és az ügyvezető elnökség titkársága bocsátja ki.
A szövetségi döntések területi szintű végrehajtására vonatkozó
döntések meghozatala:
Saját szervezési- működési szabályzatok kialakítása;
Az SZKT határozatának figyelembevételével, kidolgozza és jóváhagyja a
szenátorok, képviselők, önkormányzati tisztségviselők kiválasztási
mechanizmusának módozatait, mint procedúrát.
Jelöli a Szervezet által indított szenátor-, és képviselő-jelölteket. A
jelölés alapját minden esetben két tagszervezet ajánlása képezheti;
A megyei önkormányzati tisztségviselők jelölése;
Dönt a megyei tanácselnök- és alelnök-jelölt személyéről;
A megyei tanácsosi listát az RMDSZ megyei szervezetének elnöke
vezeti, amennyiben vállalja a jelölést. Ha mandátumot szerez, az elnök a
frakcióvezetői tisztséget is ellátja;
Amennyiben, a megyei szervezet elnöke nem indul az önkormányzati
választásokon, a frakcióvezető-jelölt személyéről a MKT dönt;
A megyei tanács alelnökének és frakcióvezetőjének visszahívásáról a
MKT dönt;
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;
Beszámoltatja az általa választott személyeket és testületeket, valamint
az RMDSZ területi szintű kormányzati tisztségviselőit, meghallgatja és
elfogadja azok éves tevékenységi és pénzügyi jelentéseit, vagy
visszautasítja és dönt a szankciókról;
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x. Dönt a tisztújítás elrendeléséről – indokolt esetben – valamely helyi
vagy körzeti szervezetben;
y. Az MKT tagjainak 2/3 – ának javaslatára összehívja a rendkívüli
küldöttgyűlést a megyei elnök tevékenységének kivizsgálására és
esetleges leváltására;
z. Az MKT tagjainak 1/3 – a javasolhatja rendkívüli küldöttgyűlés
összehívását, amelyet az MKT-n a tagok 2/3-os többséggel kell,
jóváhagyjanak;
aa. Minden más feladat, amit a küldöttgyűlés az MKT-ra átruház.
IV. Az MKT ülések és tanácskozási rendek:
(1) Az MKT ülések napirendjét az Állandó Bizottság javasolja és legalább
három nappal a Tanács ülése előtt a tanácstagok tudomására hozza a
megyei apparátus segítségével. Az ülés kezdetén minden tanácstag
javaslatot tehet a napirendre vonatkozóan. A napirendről a Tanács
szavazás útján dönt.
(2) Az MKT határozat tervezeteket, az MKT ÁB legkésőbb 48 órával az ülés
előtt az MKT tagok tudomására hozza.
V. Az MKT Állandó Bizottságáról:
(1) Az MKT működését az ÁB biztosítja. Összetétele: egy elnök, két alelnök és
két titkár. Megválasztásuk az MKT alakuló gyűlésén történik.
(2) Az MKT elnöke őrködik annak jogain, méltóságán és tekintélyén és
felügyeli a Működési Szabályzat helyes alkalmazását
(3) Az MKT elnökének a feladata:
a. Elnököl az MKT ülésen,
b. Előterjeszti az ÁB által javasolt napirendet,
c. Vezeti a gyűlést és a napirendi pontok kapcsán kialakult vitát,
d. Szót ad, megvonja a szót és bezárja a vitát
e. Megszakítja az ülést, felfüggeszti a munkálatokat, szünetet rendel el,
f. Fenntartja a rendet és eljár a rendbontókkal szemben,
g. Összehangolja az állandó szakbizottságok tevékenységét,
h. Megbízza az illetékes állandó szakbizottságot a hozzá beérkezett
előterjesztések véleményezésével,
i. Képviseli a Tanácsot,
j. A képviselők fegyelmi ügyeiben kezdeményezi az Etikai Bizottság
vizsgálatát.
(4) Munkájában az elnököt az alelnökök és a titkárok segítik.
(5) Akadályoztatása esetén az elnököt az alelnökök váltakozva helyettesítik.
Az elnököt helyettesítő alelnök jogai és kötelezettségei azonosak az
elnökével.
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(6) A Tanács ülései között az ÁB az elnök vagy a megyei elnök
kezdeményezésére ül össze, egyeztetett helyen és időben.
(7) Az Állandó Bizottságban megüresedett helyre a Tanács, a megüresedést
követő első ülésén, soron kívül új tagot választ.
(8) Az ÁB-hoz beérkezett határozattervezeteket a szakbizottságok
véleményezése alapján véglegesíti és terjeszti a tagok elé a IV. cikkely
értelmében. A meghozott határozatokat az ÁB megküldi a Megyei
Elnökségnek és kezdeményezi a végrehajtást.
(9) Az ÁB egyik tagját megbízza az MKT szóvivője feladatkörének ellátására.
(10)Döntéseit egyszerű többséggel hozza, legalább három tagjának a
jelenlétében.
VI. Az Állandó Bizottságok és Időszakos Bizottságok működéséről:
(1) A
tagok
tevékenységüket
plénumban,
frakciókban
valamint
szakbizottságokban fejtik ki. Szakbizottságok: politika, gazdaságszervezés, oktatás- ifjúság-szociális, művelődés-egyház, önkormányzat,
mezőgazdaság –vidékfejlesztés - környezetvédelem, egyéb. Minden MKT
tag legalább egy szakbizottságban kötelező módon részt vesz (a
kitöltendő kérdőív szerint). Szakbizottságok alakíthatóak más
területeken is.
(2) Konkrét problémák megoldására Időszakos Bizottságok is létrehozhatóak.
A bizottságot létrehozó határozatnak tartalmaznia kell a bizottság pontos
feladatát és munkája elvégzésének pontos határidejét.
(3) Az állandó szakbizottságok személyes opciók és a szükségletnek
megfelelően állnak össze. Minden képviselő tagja kell, hogy legyen
legalább egy állandó bizottságnak. A képviselő részt vehet több
szakbizottság tevékenységében is.
(4) A szakbizottságok tagjai bizottságvezetőt választanak.
(5) A
szakbizottságok
feladata
a
szakterületükhöz
kapcsolódó
határozattervezetek kidolgozása valamint a hozzájuk beérkezett javaslatok
véleményezése.
(6) A bizottságvezetők kötelesek minden ülés jegyzőkönyvét, valamint a
véglegesített anyagokat 7 napon belül eljuttatni az ÁB-hoz.
(7) A bizottságok tagjai többségének jelenlétében döntésképesek és
döntéseiket egyszerű többséggel hozzák.
(8) A szakbizottság üléseit a bizottságvezető vagy az ÁB hívja össze.
(9) Szakbizottsági véleményezés nélkül nem lehet határozatot szavazásra
bocsátani.
VII. Az MKT frakciói:
(1) A MKT- n belül a tagok frakciókba tömörülhetnek.
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(2) Frakciót legalább hét MKT tag hozhat létre.
(3) A frakció megalakulásáról írásbeli szándéknyilatkozatot kell az MKT elé
terjeszteni.
VIII. A határozathozatalról:
(1) A Tanács határozatait az ÁB-hoz előzetesen benyújtott és az illetékes
szakbizottság által véleményezett határozati javaslatok alapján hozza meg.
(2) Határozattervezetet tehet: bármely képviselő, az MKT valamelyik
szakbizottsága, a MÖT, a Megyei elnökség vagy bármelyik frakció.
(3) Határozatot hoz a Tanács minden olyan kérdésben, amelyre az
Alapszabályzat így rendelkezik.
(4) A részletes vita lezárásakor a Tanács szavazással dönt a javaslatokról.
(5) A vita során szóban megfogalmazott véleményeket a Tanács szavazatával
kifejtett hozzájárulása minősítheti módosító indítványnak.
(6) Szólásra az ÁB-nál, a vita megkezdése előtt kell jelentkezni. A
hozzászólások sorrendje a jelentkezések sorrendje szerint alakul. A Tanács
dönti el a hozzászólások időtartamát.
(7) A vita közben az indítványozó felszólalásával kapcsolatban, észrevétel
céljából, bármelyik képviselő jogosult (válasz) felszólalni.
(8) A Tanács először a beterjesztett határozati javaslatnak a módosító
indítványai által érintett rendelkezései felett szavaz. Ha a módosítás nem
kapja meg a szükséges szavazatszámot, akkor az ülésvezető az
előterjesztett határozattervezetet szavaztatja meg. Az egyes módosító
javaslatokról a szavazás külön-külön történik, ezután a határozati
javaslatok egészéről.
(9) Szavazategyenlőség esetén név szerinti szavazásra kerül sor. Titkos
szavazásnál szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni.
(10)
AZ MKT döntéseit a döntéstől számított 48 órán belül támadhatja
meg bármelyik MKT tag az MSZFB-nél.
(11)
A Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az
ÁB tagjai írják alá.
(12)
A felolvasott iratokat a jegyzőkönyvhez eredetiben kell csatolni.
IX. Záró rendelkezések:
(1) Az MKT tagság megszűnik:
a. Elhalálozással
b. Lemondással
c. Az RMDSZ tagság megszűntével
(2) A Tanács határozatai megszavazásukkal hatályba lépnek.
Elfogadva, 2015. szeptember 25-én.
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