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I. Fejezet – ALAPELVEK - A SZERVEZETRŐL ÁLTALÁBAN 

1.§.(1)  –  A  szervezet  hivatalos  neve:  Romániai  Magyar  Demokrata  Szövetség/RMDSZ  - 

Kolozsvár  Megyei  Jogú  Város  Szervezete  (UDMR–  Organizaţia  Municipiului  Cluj-Napoca)  -,  a 

továbbiakban: RMDSZ – Kolozsvári Szervezet/városi szervezet/szervezet. 

(2)  –  A  Kolozsvári  Szervezet,  a  Romániai  Magyar  Demokrata  Szövetség  Kolozs  Megyei 

Szervezetének  keretein   belül  működő  alapegysége,   a  Kolozsvár  közigazgatási  területén  élő 

magyar közösség érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezete. 

(3) – A Kolozsvári Szervezet az RMDSZ Országos és Megyei Alapszabályzatainak, illetve saját 

Szervezési és Működési Szabályzatának előírásai szerint látja el feladatait. 
 

2.§.  A  városi  szervezet  székhelye:  Kolozsvár,  Külső  Magyar  utca  (Bdul.  21  decembrie  
1989) 47/7 szám, munkapontja a Szentegyház utca 2 sz. Alatti iroda. 

 
3.§.   Az RMDSZ Kolozsvári Szervezetének célja: 

1.   az RMDSZ országos programjának és célkitűzéseinek megvalósítása Kolozsváron; 

2.   egyházaink,  intézményeink  és  az  önszerveződésen alapuló  civil  társadalmunk megerősítése, 

céljaik felvállalása, érdekeik képviselete és érvényre juttatása által; 

3.   a  városi  és  megyei  önkormányzati  politikai  képviselet  -  a  helyi  szintű  érdekérvényesítés 

leghatékonyabb eszközének - megszilárdítása; 

4.   a   kolozsvári   magyar   közösség   egyéni   és   kollektív   jogainak   érvényesítése,   
intézményes 

biztosítása és minden lehetőséget megragadó bővítése; 

5.   az  erdélyi  magyar  fiatalok  számára  talán  legnagyobb  vonzerővel  bíró  egyetemi  városban, 

Kolozsváron,  olyan  modellértékű  ifjúságpolitika  meghonosítása,  amely  oktatási-,  gazdasági- 

és szociális      támogatási      rendszere      által      itthon-maradásra,      családalapításra      és 

gyermekvállalásra,  közéleti  szerepvállalásra  és  gazdasági  vállalkozásra  egyaránt  ösztönzi  a 

fiatal nemzedéket; 

6.   olyan   szervezeti   és   intézményes   együttműködések   kialakítása,   amely   a   felsorolt   célok 

megvalósítását elősegítik. 
 

4.§.(1) – Céljainkat az alábbi alapelvek tiszteletben tartásának rendeljük alá: 

1.   Modern  képviseleti demokrácia  a  tisztségviselők  megválasztásában,  a döntéshozatalban és 

az önálló csoportok működésében; 

2.   Együttműködés és szolidaritás a szervezet tagjai, testületei és csoportjai között; 

3.   Nyilvánosság a döntéshozatalban és az ügyvitelben. 

(2) – A szervezet önállóan és az RMDSZ megyei és országos testületei által együttműködik a 

román és más nemzetiségek képviseleteivel és szervezeteivel, kapcsolatot tart a magyar nemzet 

egészével valamint a kisebbségi jogok érvényesítését támogató nemzetközi szervekkel, amelyek 

elősegíthetik céljaink megvalósítását.
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II. Fejezet - A SZERVEZET TEVÉKENYSÉGE 
 

5.§.Az RMDSZ Kolozsvári szervezete: 

(1)   –   Alapszabályzatának   megfelelő   önálló   politikai   tevékenységet   folytat,   amelyért   a 

Szövetség és a Megyei Szervezet testületei és saját tagjai előtt vállal felelősséget; 

(2) – képviseli a Szövetséget a közvélemény előtt, valamint a  helyi állami és önkormányzati 

intézményekkel, a civil-, egyházi- és ifjúsági szervezetekkel való kapcsolataiban; 

(3)   –  kialakítja  és   egyezteti  a  helyi  közélet  kérdéseiről  a   Szövetség  álláspontját,   helyi 

programokat, rendezvényeket szervez és támogat; 

(4) – küldöttei által részt vesz a Szövetség megyei és országos tevékenységében. 
 
III. Fejezet - A SZERVEZET TAGJAI 

 
6.§.A szervezet tagjai lehetnek: 

a. egyéni aktív tagok 

b. támogató tagok 
 

7.§.  (1)  -  A Szervezet  egyéni aktív  tagja  lehet minden  18 évet betöltött, kolozsvári állandó 

vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező romániai állampolgár, ha belépési szándékát, a Szövetség 

Programjával,    a    Kolozsvári    Szervezet    célkitűzéseivel    és    jelen    Szervezési    és    Működési 

Szabályzatával való egyetértését írásban benyújtja a helyi szervezethez, valamint: 

a. nem tagja Romániában pártként bejegyzett szervezetnek és saját felelősségre nyilatkozatot 

tesz erről; 

b. nem tagja olyan társadalmi szervezetnek, amely jelölteket indít a helyhatósági, parlamenti 

vagy európai parlamenti választásokon; 

(2) – Az egyéni aktív tagság kelte a tagfelvételi kérelem iktatásának napja, melyet a tagsági 

könyv igazol. 

(3) – Az egyéni aktív tag jogai: 

a.   közvetlenül részt vehet a szervezet munkájában, indítványozó, tanácskozási és szavazati joggal 

b.   beadványokkal és észrevételekkel fordulhat a Szövetség különböző szintű vezetőtestületeihez, 

melyre az illetékes vezetőtestület 30 napon belül válaszolni köteles. 

c.   választható a Szövetség minden testületébe. 

(4) – Az egyéni aktív tag kötelezettségei: 

a.   tiszteletben tartani az RMDSZ Alapszabályzatát és Programját, 

b.   végrehajtani, illetve elősegíteni a helyi szervezet vezetőtestületi határozatainak végrehajtását, 

c.   teljesíteni tagdíjfizetési és egyéb vállalt szervezeti kötelezettségeit. 

(5)  –  Az  egyéni  aktív  tag  választhatósághoz  való  jogát  csakis  az  előírt  kötelezettségeinek 

maradéktalan teljesítése esetén gyakorolhatja. 

(6)   –   Az   egyéni   aktív   tagok   által   befizetendő   tagdíj   5   lej   havonta.   Nyugdíjasok, 

munkanélküliek,  kiskeresetűek  és  diákok,  kérésükre  fizethetnek  havi  2  lejes  tagdíjat.  Indokolt 

esetben, egyéni kérés alapján, a Választmány tagdíj befizetési mentesítést adhat. 

(7)  -  A  tagdíjbegyűjtés  feladatát  városi  elnökség  a  körzetekkel  összehangolva  végzi  el  a
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tagdíjból származó nettó jövedelme 50%-át a megyei szervezethez befizetni. 

(8)   –   A   szervezet   a   tagdíjként   befizetett   összegek   20%-át   juttatásként   kifizetheti   a 

tagdíjbegyűjtőknek. 

(9) – Az RMDSZ színeiben megválasztott önkormányzati képviselők, a nem alkalmazás jellegű 

tisztségükből   (városi   tanácsos)   származó   nettó   többletjövedelmük   5+5%-át,   valamint   az 

alkalmazás  jellegű  tisztségükből  (polgármester  és  alpolgármester)  származó  nettó  jövedelmük 

1+1%-át  kötelesek  a  városi  és  a  megyei  szervezetek  pénztáraiba  emelt  tagsági  díjként  

havonta befizetni. 

(10)  –  A  tagdíjakat  negyedévenként  -  igazolvánnyal  ellátott  személyek  (a  tagdíjbegyűjtők) 

gyűjtik  és  a  nyilvántartásokkal  megegyező  összegeket  legalább  kéthavonta  leadják  a  szervezet 

pénztárosának. 

(12)  –  A  tagdíjbefizetéssel  kapcsolatosan  a  városi  szervezet,  az  Országos  Alapszabályzat 

előírásai szerint, félévente összesítőt készít és azt elküldi a megyei szervezetnek. 

(13) A tagdíj befizetésének  bizonyítéka a lepecsételt tagsági könyv, illetve a tagdíj átvételét 

igazoló nyugta. 
 

8.§.(1)  –  Az  RMDSZ   Kolozsvári  Szervezetének   támogató  tagja   lehet  az  a  személy,  aki 

tapasztalata,  szakmai  tevékenysége,  erkölcsi  vagy  anyagi  támogatása  által  segíti  a  szervezetet, 

anélkül, hogy annak aktív tagja legyen. 

(2) – A támogató tag jogai: 

a.    közvetlenül részt vehet a szervezet munkájában indítványozó, tanácskozási joggal 

b. beadványokkal  és  észrevételekkel  fordulhat  a  Szövetség  különböző  szintű  testületeihez, 

melyre az 30 napon belül válaszolni köteles. 
 

9.§. (1) Az RMDSZ tagság megszűnik: 

a. amennyiben a tag más szervezet, párt jelöltjeként vagy független jelöltként indul       európai 

parlamenti, parlamenti vagy önkormányzati választásokon, 

b.   kilépéssel, 

c.    elhalálozással, 

d.   kizárással. 

(2) A szervezetből kizárt tag egy év elteltével újra a szervezet tagja lehet.  

(3) Az a tag, akinek a (1) bekezdés a. pontja értelmében szűnt meg a tagsága, a megyei elnök 

javaslatára, a MÁT jóváhagyásával visszaszerezheti RMDSZ tagságát 

(4) Kizárható az a tag, aki a Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottság véleménye alapján súlyosan 

és/vagy ismételten megkárosította a Szövetséget, beleértve a nem vagyoni károkat is, mint például 

a Szövetség hírnevének a csorbítása. 

 

10.§. A Szövetséggel szembeni kötelezettségeit megszegő egyéni taggal szemben kiszabható 

szankciókkal és azok alkalmazási  normáival kapcsolatosan az Országos Alapszabályzat 117.-124. 

terjedő cikkelyei hatályosak. 
 

IV. FEJEZET - A SZERVEZET FELÉPÍTÉSE 
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11.§.(1) – A Kolozsvári szervezeten belüli csoportosulások a 

1.   a területi alapon létrehozott körzetek, 

2.   a Szövetségen belül megalakult platformok 

3.   a Nőszervezet helyi szervezetei. 

(2)  –  A  Kolozsvári  Szervezet  társult  szervezete  a  MIÉRT  kolozsvári  tagszervezete,  illetve 

társult  szervezetei  lehetnek  azok  a  kolozsvári  szociális,  tudományos,  művészeti,  művelődési,
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szakmai jellegű civil-, valamint rétegszervezetek, amelyek  – jóváhagyás céljából - a szervezettel 

való együttműködési szándékukat írásban nyújtják be a Választmányhoz, mellékelve a következő 

dokumentumokat: 

1.   a  Szövetséggel  való  együttműködési  szándéknyilatkozatukat,  amely  tartalmazza  a 

szervezettel szemben vállalt kötelezettségeiket; 

2.   alapító    dokumentumaikat,    amelyek     tartalmazzák    a    Szövetség    Programjával 

összeegyeztethető céljaikat; 

(3) – Az egyéni aktív tagok a személyi igazolványukba beírt lakhelyüknek megfelelő körzeten, a  

helyi  platformokon,  az  ifjúsági-  vagy  a  Nőszervezeten,  illetve  a  Kolozsvári  szervezettel  társult 

szervezeteken keresztül gyakorolhatják jogaikat és kötelezettségeiket, valamint megbízás alapján a 

szervezet testületeinek korporatív tagjaként. 

(4) – A körzetekhez területileg hozzárendelt utcák, terek, házsorok lajstromát a Választmány 

hagyja jóvá, illetve módosítja, a városi szervezet megalakulásától számított 45 napon belül. 
 

12.§.(1) – A körzetek „az RMDSZ Kolozsvári Szervezetének .. Körzete” nevet viselik. 

(2)  –  A  körzetek  küldöttekkel  képviseltetik  magukat  a  Küldöttgyűlésen  és  elnökük  által  a 

Városi Választmányban. 
 

13.§.(1)  – A  körzetek  Elnökét és  ügyvivő  Elnökségét a Körzeti  Közgyűlésen  választják  titkos 

szavazással, hároméves küldetésre. Ha abban az évben esedékes, a körzeti tisztújítás kötelezően 

lebonyolítandó a városi tisztújító Küldöttgyűlést megelőzően. 

(2) – A Közgyűlések időpontjáról és színhelyéről az egyéni aktív  tagokat sajtón keresztül  és 

lehetőség  szerint  levélben  vagy  elektronikusan  kell  értesíteni  legkevesebb  öt  nappal  az  ülés 

időpontja előtt, a javasolt napirend közlésével. 

(3)  –  A  Közgyűlés  akkor  határozatképes,  ha  a  nyilvántartásban  szereplő  egyéni  aktív  tagok 

egyharmada jelen van, de nem kevesebb mint 50 személy. 

(4)    –    Az    elégtelen    jelenlét    miatt    megismételt    közgyűlés    létszámától    függetlenül 

határozatképes. 

(5) – A körzetek - az Elnököt is magába foglaló - ügyvivő Elnökségének létszáma 5-7, a tagság 

száma  és  az  elvégezni  kívánt  feladatok  nagyságától  függően,  biztosítva, hogy lehetőség szerint 

minden 3. tagja nő, illetve legalább egy tagja 35 év alatti fiatal legyen.  
 

14.§.   Feladataik   ellátására   a   körzetek   alkalmi   támogatást   igényelhetnek   a   szervezet 

költségvetéséből,   amennyiben   november   15-ig   a   benyújtják   a   következő   évre   vonatkozó 

cselekvési tervüket, illetve a támogatandó programok tervezett költségvetését. 
 

15.§.(1) – A 11. cikkely szerint szervezeten belül megalakult csoportosulásoknak és a társult 

szervezeteknek joguk van: 

a.    képviselethez   jutni   a   szervezet   döntéshozó   testületeiben   a   Szervezési   és   Működési 

Szabályzatnak megfelelő módon. 

b.    tevékenységükhöz támogatást igényelni a szervezettől. 

c.    rendezvényeket tartani, működési feltételekkel rendelkezni a megyei szervezet székházában,
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figyelembe véve a helyi adottságokat, a megyei elnökséggel kötött megegyezés alapján, 

d.  jelölteket  javasolni  a  vezetőtestületi-  önkormányzati,  parlamenti,  európai  parlamenti  és 

elnöki tisztségekre 

e.    döntéseket/határozatokat, azok módosítását kezdeményezni. 

(2)  –  A  11.  cikkely  szerint  szervezeten  belül  megalakult  csoportosulásoknak  és  az  ifjúsági 

társult szervezetnek kötelessége: 

a.     tiszteletben tartani a Szövetség Alapszabályzatát, valamint a városi Szervezési és Működési 

Szabályzatot. 

b.  saját   tagnyilvántartással   rendelkezni   és   ezt   kérésre   a   városi   Szervezet   

rendelkezésére bocsájtani, tanulmányozás céljából. 

c.     vezető testületeik névsorát közölni az Elnökséggel. 

(3) – Amennyiben valamely belső csoportosulás vagy társult szervezet tevékenységével vagy 

állásfoglalásával  megsérti  az  országos  vagy  megyei  Alapszabályzatot,  a  városi  Szervezési  és 

Működési   Szabályzatot,   a   szervezet   tevékenységét   akadályozza,   célkitűzéseivel   össze   nem 

egyeztethető  tevékenységet  folytat,  a  Választmány  sarkalatos  határozattal  megvonhatja  tőle 

képviseleti jogát és eldöntheti a szervezet elhatárolódását az illető csoportosulástól. 
 
 

V. FEJEZET - A SZERVEZET TESTÜLETEI 

16.§. A szervezet döntéshozó, ellenőrző és végrehajtó testületei: 

A.  a Küldöttgyűlés 

B.   a Választmány 

C.   az Elnökség 

D.  az Ellenőrző Bizottság 

E.   Városi Tanács RMDSZ Frakciója 
 
A. A KÜLDÖTTGYŰLÉS 

 
17.§.(1) – A Küldöttgyűlés a szervezet legfelsőbb döntéshozó testülete, amelyet a városi Elnök 

háromévente  tisztújító,  illetve  évente  rendes,  vagy  bármikor  rendkívüli  ülésszakra  hív  össze. 

Rendkívüli   Küldöttgyűlés   összehívását   a   városi   szervezet   nyilvántartott   tagjainak   vagy   a 

Választmányi      tagok      legkevesebb      egyharmada,      illetve      az      MKT      kezdeményezheti 

írásban/határozatban. A beadványt a megyei szervezet titkárságán kell iktatni, melyet követő 15 

napon belül a  városi elnök köteles  összehívni  a rendkívüli küldöttgyűlést. Amennyiben  a  városi 

elnök nem tesz eleget ezen kötelességének, akkor ezt a megyei elnök teszi meg további 15 napon 

belül. 
 

18. §. A Küldöttgyűlés összetétele: 

(1)   -   A   Küldöttgyűlésen   a   körzetek   egyéni   aktív   tagokból   kijelölt   küldöttei,  az  ifjúsági-  

és  a  Nőszervezet 15-15%-nyi küldöttjei,  valamint  a  platformok  2-2 küldöttje  szavazati  joggal,  a 

támogató tagok tanácskozási joggal vehetnek részt. 

(2) – Hivatalból Küldöttgyűlési küldöttek a Kolozsvári Szervezet Választmányának tagjai. 

(3) - A szervezetet alkotó körzetek minden nyilvántartott 50 egyéni aktív tag után egy helyre,
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de legalább egy-egy küldött jelölésére jogosultak.  A küldöttek kijelölése és  megválasztása  saját 

Választmányi üléseiken, titkos szavazással történik. 

(4)  –  A  MIÉRT  kolozsvári  tagszervezetének  és  az  RMDSZ  kolozsvári  Nőszervezetének  -  a 

Küldöttgyűlés   15%-15%-al egyenlő   számú   –   képviselői   teljes   jogkörű   küldöttei   a 

Küldöttgyűlésnek. 

(5) - A kolozsvári egyházi és társult szervezetek Választmányi tagjaik által, illetve a platformok 
2-2 teljes jogkörű küldöttel képviseltetik magukat a Küldöttgyűlésen. 

 

19.§. (1) – A Küldöttgyűlés: 

a.    elfogadja/módosítja    a    szervezet    alapvető    dokumentumait    (Szervezési    és    Működési 

Szabályzatát, szakpolitikai irányelveket is tartalmazó középtávú stratégiáját), 

b.   felülvizsgálhatja és elvetheti a Választmány döntéseit, 

c.    a   Választmány  javaslatára   megvonhatja   a   belső  csoportosulások   és   társult   
szervezetek 

képviseleti jogát és eldöntheti a szervezet elhatárolódását, 

d.   a Választmány javaslatára dönthet a szervezet feloszlatásáról. 

e.    tisztújító ülésein megválasztja az RMDSZ Kolozsvári szervezetének elnökét, 

f.    tisztújító ülésein megválasztja a Választmány 5 választott képviselőjét, 

g.    megválasztja a tisztújító Megyei Küldöttgyűlés városi küldötteit 

h. megválasztja  a  városi  szervezet  MKT  tagjait,  melynek  számát   a  Megyei   Alapszabályzat 

határozza meg, 

i. az SZKT,  MKT,  MÁT  és  a Választmány  vonatkozó  határozatai  alapján  rangsorolhatja  a  városi 

tanácsosi listát, 

j. évente meghallgatja és kiértékeli a városi Elnök és a Választmány, a parlamenti képviselők, az 

önkormányzati  frakciók,  illetve  a  városi  Ellenőrző  Bizottság  beszámolóit,  tisztújító  ülésein 

elfogadja ezeket, 

k.    a Választmány javaslatára leválthatja a városi Elnököt. 
 

20.§. A Küldöttgyűlést összehívó a küldöttgyűlés időpontjáról, helyszínéről, valamint javasolt 

napirendjéről szóló értesítést köteles legkevesebb az ülés időpontja előtti 15 nappal elküldeni a 

megyei  elnöknek  (amennyiben  nem  a  városi  elnök  az  összehívó,  a  városi  elnöknek  is)  és 

meghirdetni a helyi sajtóban. 
 

21.§.(1)  -  A  Küldöttgyűlést  az  általa  választott  Ülésvezető  Elnökség  vezeti,  akik  közösen 

aláírásukkal hitelesítik az ülés jegyzőkönyvét,  amelybe  minden küldöttnek betekintési joga  van, 

és amelyet köteles az ülést követő 7 napon belül elküldeni a megyei és a városi elnöknek. 

(2)   -   A   Küldöttgyűlés   az   érvényes   mandátummal   rendelkező   küldöttek   többségének 

jelenlétében határozatképes. 

(3)  –  A  tisztújító  Küldöttgyűlés  határozatai  akkor érvényesek, ha  jelen  van  a  megyei  
elnök, 

vagy annak megbízottja. 

(4) – A Ülésvezető Elnökség köteles napirendre tűzni minden javaslatot, amit a Választmány-,
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vagy az érvényes mandátummal rendelkező küldöttek legkevesebb egyharmada indítványoz. 

(5) - A Küldöttgyűlésen a személyi szavazás titkos, de bármely más kérdésben eldönthető a 

titkos szavazás. 

(6)  –  A  Küldöttgyűlés  saját  hatáskörén  belüli  döntési  jogosultságát  átruházhatja  a  városi 

Választmányra. 

(7)   –    A   tisztújító   Küldöttgyűlést    a    megyei   elnök    vagy   annak    megbízottja    vezeti. 

Akadályoztatása   esetén   a   tisztújító   Küldöttgyűlés   saját   tagjai   köréből   választ   Ülésvezető 

Elnökséget. 
 

B. A VÁROSI VÁLASZTMÁNY 
 

22.§.(1) –  Két Küldöttgyűlés közötti időszakban a szervezet  operatív  döntéshozó  testülete  a 

városi  Választmány,  amelyet  a   városi  Elnök   szükség  szerinti  gyakorisággal,  de   legkevesebb 

havonta   hív   össze.   Rendkívüli   választmányi   ülést   írásban/határozatban   kezdeményezhet   a 

Választmányi  tagok  legkevesebb  egyharmada,  illetve  az  MÁT.  A  beadványt  a  megyei  szervezet 

titkárságán kell iktatni, melyet követő 5 napon belül a városi Elnök köteles összehívni a rendkívüli 

választmányi ülést. Amennyiben a városi elnök nem tesz eleget ezen kötelességének, akkor ezt a 

megyei elnök teszi meg további 3 napon belül. 

(2) – A Választmány összetétele: 

1.   A Küldöttgyűlés által megválasztott 5 tagja, 

2.   a városi Elnök és az Elnökség tagjai, 

3.   Kolozsvár RMDSZ színekben megválasztott polgármestere, alpolgármestere(i), 

4.   a Városi Tanács RMDSZ frakciójának tagjai, 

5.   a városi körzetek érvényes mandátummal rendelkező elnökei, 

6.   a megyei szervezet elnöke, 

7.   a Kolozs Megyei Tanács RMDSZ képviseletének városi tagjai, 

8.   a MIÉRT helyi tagszervezetének és a városi Nőszervezetnek az elnökei, 

9.   az SZKT kolozsvári tagjai, 

10. a megye megválasztott szenátora(i), illetve képviselője(i), 

11. a történelmi egyházak választmányi tagként nevesített képviselői, 

12. a  kolozsvári  állandó  lakhellyel  rendelkező  miniszteri,  vagy  államtitkári  rangú,  kormányzati 

tisztségviselők. 
 

23.§. A Választmány feladat- és hatásköre: 

a.   politikai   akciókat,   kampányokat   kezdeményezhet,   megbízatást   adhat   

megszervezésükre, kiértékeli azok eredményeit, 

b.   az SZKT, MKT, MÁT vonatkozó döntését figyelembe véve, sarkalatos határozattal szabályozza 

az önkormányzati képviselők jelölésének és rangsorolásának eljárását, 

c.   törvényhozási prioritásokat javasolhat a megye parlamenti képviselői számára, 

d.   figyelemmel kíséri és kiértékeli a körzetek tevékenységét, szabályozza a körzeti választások, a 

tisztújítások lebonyolítását, 

e.   gondoskodik     a     hozzá     érkező     javaslatok,     észrevételek,     határidőn     belül     történő
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megválaszolásáról, 

f.    figyelemmel kíséri a Küldöttgyűlés határozatainak végrehajtását, 

g.   sarkalatos   határozattal   jóváhagyja   a   kezdeményező   kolozsvári   szociális,   tudományos, 

művészeti, művelődési, szakmai jellegű civil-, valamint rétegszervezetekkel való társulásokat, 

h.   sarkalatos   határozattal   jóváhagyja,   illetve   módosítja   a   város   körzetekre   való   területi 

felosztását (a körzetekhez területileg hozzárendelt utcák, terek, házsorok lajstromát), illetve a 

körzeti elnökök kezdeményezésére a körzetek területi alegységekre való felosztását 

i. feladatainak  ellátására  szakértői/politikai  tanácsadó  testületet/munkacsoportot  kérhet  fel 

vagy hozhat létre, 

j.    sarkalatos határozattal dönt a helyi koalíciók,  partnerségek kialakításáról és felbontásáról,  a 

MÁT utólagos jóváhagyásával, 

k.   a szervezet nevében állást foglalhat a városi közélet nagy horderejű kérdéseiben, 

l.    a városi elnök javaslatára kinevezi az ügyvezető alelnököt, valamint az elnökség tagjait, 

m.  a városi elnök vagy a választmányi tagok legalább egyharmadának írásos kezdeményezésére, 

felmentheti a ügyvezető alelnököt, valamint az elnökség tagjait, 

n.   sarkalatos  határozattal  dönt  a  polgármesterjelölt,  az  alpolgármester-jelölt  személyéről,  az 

SZKT által elfogadott szabályzat keretei között, kivéve az urnás előválasztások során kialakult 

listákat.  A  tanácsosi  listát  az  RMDSZ  Kolozsvári  Szervezetének  elnöke  vezeti,  amennyiben 

vállalja a jelölést. 

o.   sarkalatos határozattal dönt a városi tanácsi frakcióvezető személyéről, amennyiben a városi 

szervezet elnöke nem indul az önkormányzati választásokon vagy egyéb okból kifolyólag nem 

vállalja a tisztséget, 

p.   a    választmányi    tagok    legalább    egyharmadának    írásos    kezdeményezésére,    sarkalatos 

határozattal  javaslatot  tehet  az  alpolgármester  és  a  frakcióvezető  visszahívására,  melyről  

a Megyei Állandó Tanács dönt. A MÁT döntése kötelezi az RMDSZ listán mandátumot szerzett 

tanácsosokat, 

q.   a    válaszmányi    tagok    legalább    egyharmadának    írásos    kezdeményezésére,    sarkalatos 

határozattal javaslatot tehet a városi elnök felmentésére, amelyről a Küldöttgyűlés dönt, 

r.   meghallgatja és megvitatja az Elnökség tájékoztatóját a Választmány ülései közötti időszakban 

hozott operatív jellegű határozatokról és azok végrehajtásáról, 

s.   meghallgatja  és  megvitatja  az  RMDSZ  színekben  megválasztott  Kolozs  megyei  parlamenti 

képviselők, a Városi Tanács és a Kolozs Megyei Tanács RMDSZ képviseletének tájékoztatóját. 
 

24.§.(1)  –  A  Választmány  üléseit  összehívó,  az  ülés  időpontjáról,  helyszínéről,  valamint 

javasolt  napirendjéről  szóló  értesítést  köteles  legkevesebb  az  ülés  időpontja  előtt  5  nappal 

email-en elküldeni valamennyi választmányi tagnak. 

(2) – A Választmány köteles napirendre tűzni minden javaslatot, amelyet valamely tagja vagy 

legkevesebb 150 nyilvántartott RMDSZ tag együttesen indítványoz. 

(3) - A Választmány ülései nyilvánosak, de dönthet úgy is, hogy zárt ülést tart. 
 

25.§.(1) – A Választmány akkor határozatképes, ha a tagok legalább fele jelen van.
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(2)  –  Annak  a  Választmányi  tagnak,  aki  kettőnél  több  egymást  követő  rendes  havi  
üléséről 

távol marad, tagságát a Választmány érvénytelenítheti. 

(3)  – A Választmány  egyszerű  és sarkalatos  határozatokat  hoz.  Az egyszerű határozatokat  a 

Választmány  a  jelen  levő  tagjainak,  a  sarkalatos  határozatokat  pedig  tagjai  összlétszámának 

többségi szavazatával hozza. 

(4)  A  személyekre   vonatkozó  döntések  titkos  szavazással  történnek,  de  a  Választmány 

bármilyen más kérdésben is dönthet a titkos szavazás mellett. 
 

26.§.(1)   –   A   gyűlésekről   jegyzőkönyv   készül,   amely   rögzíti   az   elhangzott   határozati 

javaslatokat,   az   elfogadott    határozatokat    és   a   szavazás    arányát,   kérésre    nevesítve    az 

ellenszavazókat. 

(2)  –  A  jegyzőkönyveket  -  melyekbe  a  testület  minden  tagja  betekinthet  -  a  jegyzőkönyv 

vezetője, az ülést vezető városi elnök és két választmányi tag írja alá. 
 

C. AZ ELNÖKSÉG 
 

27.§.(1) – Az Elnökség a szervezet ügyvivő-végrehajtó, illetve operatív-irányító testülete. 

(2) – Az Elnökség a városi elnökből, három alelnökből valamint az ügyvezető alelnökből áll. 

Tagjainak   javasolt   feladatköréről   a   városi   elnök   nevesítésükkel   egyidejűleg   tájékoztatja   a 

Választmányt. 
 

28.§.(1) – Az Elnökség gyűléseit az Elnök hívja össze, javasolva a napirendet. 

(2) - Az Elnökség akkor határozatképes, ha legalább 3 elnökségi tag jelen van. 

(3)  –  Az  Elnökség  határozatait  általában  nyílt  szavazással,  egyszerű  többséggel  hozza. 

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata döntő. 

(4)  –  Az  Elnökség  gyűléseiről  jegyzőkönyv  készül,  amely  rögzíti  az  elhangzott  határozati 

javaslatokat,    az    elfogadott    határozatokat    és    a    szavazás    arányát-kérésre    nevesítve    az 

ellenszavazókat. 

(5) – A jegyzőkönyveket a jegyzőkönyv vezetője, az elnök és a gyűlésen résztvevő elnökségi 

tagok írják alá. Az Elnökségi jegyzőkönyvekbe a Választmány minden tagja betekinthet. 
 

29.§. Az Elnökség feladat- és hatásköre: 

a.   az önkormányzati képviselőkkel közösen kidolgozza az együttműködési formákat, 

b.   értékeli  az  aktuális  eseményeket,  a  saját  és  az  RMDSZ  alapvető  dokumentumaiba  foglalt 

elveknek megfelelően irányítja a szervezet tevékenységét, 

c.   előkészíti a Választmányi üléseket valamint a Küldöttgyűlést, összegyűjti a megvitatásra váró 

kérdéseket, 

d.   ajánlásokat készít az parlamenti és az önkormányzati képviselőcsoportoknak, 

e.   gondoskodik a hozzáérkező javaslatok, észrevételek megválaszolásáról, 

f.    beszámol a Választmánynak, a két gyűlés közötti tevékenységéről, 

g.   nyilvántartásba veszi a helyi csoportosulásokat a Választmány határozata alapján, 
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h.   állást     foglal    a     Városi    Tanács,     illetve     a    Megyei     Tanács     Kolozsvárra     
vonatkozó
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határozattervezeteivel kapcsolatban, egyeztet a Városi és a Megyei Tanács RMDSZ frakciójával 

és számon kéri a meghozott döntéseket, 
 

30.§.  Az  Elnökség,  feladatai  ellátása  érdekében,  létrehozhat  a  történelmi  egyházak,  civil 

szervezetek,   intézmények   és/vagy   platformok   képviselőiből   álló   Tanácsadó   Testületet,   a 

kolozsvári   magyar   közösséget   érintő   nagy   horderejű   kérdéseknek,   közép-   és   hosszú   távú 

döntéseknek megvitatása, előkészítése céljából. 
 

D. A SZERVEZET ELNÖKE 
 

31.§.(1)   –   Az   RMDSZ   Kolozsvári   Szervezetének   Elnökét   a   Küldöttgyűlés   választja   meg 

hároméves időtartamra. Ha abban az évben esedékes, a  városi szervezet tisztújítása kötelezően 

lebonyolítandó a Megyei tisztújító küldöttgyűlést megelőzően. 

(2) – Megválasztása után az elnök, amennyiben valamely platform tagja, mandátuma idejére 

felfüggeszti tagságát és elkötelezi magát a szervezet egésze érdekének képviselete mellett illetve a 

belső viták esetében a pártatlan magatartás tanúsítására. 

(3) A városi elnökjelöltek legalább egy héttel a választás időpontja (a tisztújító Küldöttgyűlés) 

előtt   benyújtják   a   Megyei   Szabályzatfelügyelő   Bizottsághoz   jelölési  dossziéjukat,  amelyben 

legalább  két  -  városi  körzet,  platform  vagy  a  Nőszervezet,  illetve  az  ifjúsági  szervezetek  – 

támogató nyilatkozatát kell tartalmazza. 

(4) A   városi   elnököt   titkos   szavazással   választják   meg   a   leadott   szavazatok   abszolút 

többségével. Ha az első fordulóban egyik jelölt sem kapja  meg az abszolút többséget, második 

fordulóra kerül sor, amelyben a két legtöbb szavazatot kapott jelölt vehet részt. Amennyiben az 

első   fordulóban   az   első   helyen,   egyenlő   szavazatszámmal,   kettőnél   többen    végeznek, 

valamennyien részt vesznek a második fordulóban. Ugyanez a szabály érvényes abban az esetben 

is, ha az első fordulóban a második helyen több jelölt ér el azonos szavazatszámot. 
 

32.§.(1)  –  Az  Elnök  betölti  a  szervezet  működéséhez  szükséges,  illetve  a  megyei  illetve  
a 

szövetségi elnököktől határozattal vagy megbízással átruházott hatásköröket; 

(2)  -  Javaslatot  tesz  a  Választmánynak  az  alelnökök  és  az  ügyvezető  alelnök  személyére, 

illetve felmentésére; 

(3)  Az  Elnök  vezeti  és  képviseli  a  városi  szervezet  tevékenységét,  összehívja  a  szervezeten 

belül létrehozott testületeket, és összehangolja azok munkáját; 

(4) Határozati javaslatokat terjeszt az arra illetékes vezető testületek elé; 

(5)  Az   Elnök   a   Választmánynak   és   Küldöttgyűlésnek   tartozik   felelősséggel.   Valamely 

hatáskörét, illetve képviseleti jogát alkalmanként átruházhatja bármelyik elnökségi tagra; 

(6)  Vezeti  a  Választmány  üléseit  kivéve  annak  az  elnöki  tisztújítással  vagy  az  elnök  elleni 

bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatos részeit; 

(7)  állásfoglalásokat,  nyilatkozatokat, közleményeket bocsát  ki  a  szervezet  Programjának,  a 

Küldöttgyűlés, a Választmány, az Elnökség döntéseinek szellemében; 

(8)  biztosítja     a     Szervezet     különböző     testületei,     illetve     társult     szervezetei     
közti 
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érdekegyeztetést;



15 
 

(9)  beszámol a Küldöttgyűlésnek a Választmány és az Elnökség tevékenységéről. 
 

33.§.(1)  –  A  városi  elnököt  halála,  lemondása  vagy  akadályoztatása  esetén  –  melyet  a 

Választmány állapít meg – a Választmány által, saját tagjai közül megválasztott ideiglenes elnök 

helyettesíti. 

(2)   Amennyiben   felmerül,   hogy   a   városi   elnök   megsértette   az   Országos-,   Megyei 

Alapszabályzatok  vagy  jelen  Szabályzat  előírásait,  a  Választmány  tagjai  egyharmadának  írásbeli 

kérésére  a  Megyei  Szabályzatfelügyelő  Bizottság  kivizsgálja  a  városi  elnök  tevékenységét  és 

javasolhatja  a  Választmánynak  az  elnök  tisztségéből  való  felfüggesztését,  vagy  tájékoztatja  a 

testületet az indítvány megalapozatlanságáról. 

(3)   A   felfüggesztésről,  illetve   a   felmentésére   tett   javaslatról   a   Választmány  sarkalatos 

határozattal dönt. 

(4) A felmentésről az megyei elnök által összehívott rendkívüli Küldöttgyűlés dönt, 30 napon 

belül, a küldöttek összlétszámának fele plusz egy határozatával. 
 
E. AZ ÜGYVEZETŐ ALELNÖK 

 
34.§.(1)  –  Az  ügyvezető  alelnököt  az  elnök  javaslatára  a  Választmány  nevezi  ki  és  hívhatja 

vissza. 

(2) – Az Ügyvezető alelnök főállású tisztségviselő. 

(3) – Az Ügyvezető alelnök: 

a.  szervezi   és   követi   a   Küldöttgyűlés   és   a   Választmány   határozatainak,   az   általános 

érvényességű  megyei  és  szövetségi  határozatok,  valamint  az  elnök  által  kijelölt  feladatok 

végrehajtását, 

b.     az elnökkel közösen döntéseket hoz a szervezet pénzügyi gazdálkodási kérdéseiben, 

c.   az elnök megbízásából képviseli a szervezetet, 

d.   biztosítja a kapcsolatot és a folyamatos információáramlást a körzetek és az elnökség között, 

koordinálja a körzeti tisztújítások lebonyolítását, 

e.   részt vesz a városi szervezet testületeinek ülésein, 

f. részt vesz a Szövetség központi rendezvényeinek szervezésében, megbízás esetén koordinálja 

azokat. 
 

F. A VÁROSI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 
 

35.§.(1)   –   A   Városi   Ellenőrző   Bizottság   hatásköre   a   szervezet   vagyongazdálkodásának 

időszakos ellenőrzése és a zárszámadások véleményezése. 

(2) –  Az  Ellenőrző  Bizottság  tagjait  a  Küldöttgyűlés  választja.  Ajánlott,  hogy  a  bizottságnak 

egy  tagja  jogi  tevékenységet  folytató,  két  tagja  pedig  gazdasági  és  könyvviteli  tevékenységet 

folytató szakember legyen. 

36.§.(1)  –  A  szervezet  minden  testülete  és  szervezeti  egysége  köteles  felvilágosítást  adni  

a Városi   Ellenőrző   Bizottság   megkeresésére   és   a   kért   iratokat   a   megkereső   rendelkezésére 

bocsátani.
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(2) – A bizottság évente beszámol tevékenységéről a Küldöttgyűlésnek. 
 
G. KOLOZSVÁR ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELETÉNEK RMDSZ FRAKCIÓJA 

 
37.§.(1)  –  A  Városi  Tanács  RMDSZ  Frakciója  a  városi  szervezet  egyik  végrehajtó  testülete, 

amely az önkormányzati döntéshozatal útján biztosítja a szervezet önkormányzati programjának 

megvalósítását,  a  Küldöttgyűlés,  a  Választmány  és  Elnökség  rá  vonatkozó  határozatainak  a 

gyakorlatba ültetését. Megbízatása egy önkormányzati mandátum időtartamára érvényes. 

(2) – A testület tagja minden, RMDSZ listán a Kolozsvári Városi Tanácsba tanácsosi tisztséghez 

jutott személy. 

(3) – A testület fő feladatai és kötelezettségei: 

a.   gondoskodik    a    hozzá    érkező    tagsági    javaslatok,    észrevételek    megoldásáról,    illetve 

megválaszolásáról. 

b.   beszámol a Választmánynak és a Küldöttgyűlésnek, tagjai mandátumuk lejártával egyénileg is 

beszámolnak a Választmánynak. 

c.   állandó  kapcsolatot  tart  a  körzetekkel  és  a  választókkal,  a  frakciótagok  havi  fogadóórát 

tartanak az RMDSZ székházban a tagság részére. Kivételt képez az alpolgármester. 

d.   részt vesz a szervezet önkormányzati programjának kidolgozásában, és előterjeszti javaslatait 

a Választmánynak. 
 

VII. Fejezet – ZÁRADÉK 
 

38.§.(1) - A városi szervezetet érintő etikai és fegyelmi ügyek, valamint szabályzatfelügyeleti 

feladatok illetékességét a szervezet a Megyei Etikai és Fegyelmi és a Megyei Szabályzatfelügyelő 

Bizottságokra ruházza, az Országos és a Megyei Alapszabályzatok vonatkozó cikkelyei alapján. 

(2) - A szervezet minden testülete és szervezeti egysége köteles felvilágosítást adni a Megyei 

Etikai és Fegyelmi, a Városi Ellenőrző és a Megyei Szabályzatfelügyelő Bizottságok bármelyikének a 

megkeresésére és a kért iratokat a rendelkezésre bocsátani. 

(3) – A Megyei Etikai és Fegyelmi, a Megyei Szabályzatfelügyelő Bizottságok városi szervezetre 

vonatkozó     tevékenységükről     háromévente,     vagy     kérésre     bármikor,     beszámolnak     a 

Küldöttgyűlésnek. 
 

39.§.  –  Azokban  a  kérdésekben,  amelyekben  jelen  Működési  és  Szervezési  szabályzat  nem 

tartalmaz tételes rendelkezést, az Országos és a Megyei Alapszabályzatok előírásai az irányadóak. 
 

40.§.  –  A  helyi  szervezet  megszűnése  vagy  felbomlása  esetén  a  Szervezet  vagyonáról  a 

felbomlást   kimondó   Küldöttgyűlés   rendelkezik.   Amennyiben   a   Küldöttgyűlés   összehívása 

lehetetlen,   a   Szervezet   vagyonával   a   Megyei   Küldöttgyűlés,   illetve   az   Országos   Szervezet, 

rendelkezhetnek. 
 

41.§.  -  Jelen  szabályzat  az  Alakuló  Közgyűlés  általi  elfogadása  és  a  Megyei,  valamint  a 

Szövetségi Szabályzat Felügyelő Bizottsághoz való eljuttatását követően lép hatályba. 


