RMDSZ Csíki Területi Szervezete Területi Küldöttek Tanácsa
AZ RMDSZ CSÍKI TERÜLETI KÜLDÖTTEK TANÁCSA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Két Küldöttgyűlés között az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének vezető testülete a
Területi Küldöttek Tanácsa (továbbiakban TKT), amely tevékenységét jelen szabályzat
alapján fejti ki.
I. A Területi Küldöttek Tanácsának összetétele
1. Az összetétel:
a.) a területi elnök
b.) az ügyvezető elnökség (elnök, alelnökök)
c.) a területi szervezet parlamenti képviselői és szenátorai
d.) a területen állandó lakhellyel rendelkező EP képviselő
e.) a községi/városi szervezetek elnökei
f.) a megyeszékhelyi szervezet VKT-ja által kijelölt 12 küldött
g.) a területen állandó lakhellyel rendelkező SZKT tagok
h.) a képviseleti joggal rendelkező platformok területi szintű csoportjainak két-két
képviselője, illetve társult szervezetek képviselői (amelyek száma nem haladhatja meg az
összlétszám 30%-át)
i.) a Csíki Terület Ifjúsági Tanácsa által jelölt, további 15%-ával egyenlő számú küldöttek
j.) a Csíki Területi Nőszervezet által jelölt, további 15%-ával egyenlő számú küldöttek.
2. A történelmi magyar egyházak helyi képviselői szavazati joggal rendelkező küldötteket
delegálhatnak a TKT-ba.
3. A TKT ülésein kötelező módon részt vesznek az RMDSZ listáin megválasztott, a
területen állandó lakhellyel rendelkező megyei önkormányzati képviselők. Ezek a
személyek tanácskozási jogkörrel rendelkeznek. Ha nem vesznek részt a TKT ülésein, a
Területi Alapszabályzat által meghatározott szankció léphet érvénybe.
4. TKT tagságról való lemondás, elhalálozás, visszahívás (ifjúsági szervezetek,
nőszervezet, platformok, önkormányzati képviselők esetében) a soron következő
legtöbb szavazatot kapott jelölt került nevesítésre az illető mandátum esetében.
Amennyiben nincs soron következő jelölt az illető körzet, testület TKT tagot jelöl.
II. A TKT működése
1. A TKT kéthavonta, de évente legkevesebb ötször ülésezik. Üléseit a TKT elnöke vezeti,
hiányában pedig az alelnökök.

2. A TKT üléseit a területi elnök hívja össze az Ügyvezető Elnökség, Állandó Bizottság
vagy a TKT tagjai 1/3-ának kezdeményezésére.
3. A területi elnök akadályoztatása esetén a TKT-t az ügyvezető elnök hívja össze.
4. Szükség esetén az Állandó Bizottság, illetve a TKT tagjainak egyharmada kérésére
rendkívüli TKT-ülést kell összehívni.
5. A TKT munkáját az általa megválasztott Állandó Bizottság vezeti, amelynek feladata a
TKT előkészítése és az ehhez szükséges információáramoltatás biztosítása. Ebben a
munkában az Állandó Bizottságot az Ügyvezető Elnökség segíti.
6. Az Állandó Bizottság öt tagú, a TKT elnökéből, két alelnökéből és két titkárából áll.
7. Azon TKT tagok, akik bizonyíthatóan értesítik a szervezetet, hogy valamilyen okból
nem tudnak részt venni az ülésen, nem számítódnak bele a TKT kvórumába.
8. A TKT döntéseit a jelenlevők egyszerű többségével hozza.
9. A Területi Küldöttek Tanácsának hatásköre:
a.) Javaslatok megfogalmazása a területi szervezet alapszabályzatának módosítására
vonatkozóan a Szövetség alapszabályzatával összhangban;
b.) Javaslatok megfogalmazása a területi szervezet cselekvési programmódosítására a
Szövetség programjával összhangban;
c.) Alapvető és hosszútávú, a területi szervezet cselekvési programjából levezetett
stratégiai döntéseket hoz;
d.) Határozatokat hoz a területi szervezet működésére és szervezésére vonatkozóan
olyan kérdésekben, amelyek nem igényelnek alapszabályzat- vagy programmódosítást;
e.) Nyilatkozatok, állásfoglalások elfogadása;
f.) Jóváhagyja a
megállapodásokat;

területi szervezetre

vonatkozó politikai szerződéseket és

g.) A TKT Állandó Bizottságának megválasztása;
h.) A belső területi felosztásról szóló határozatok elfogadása;
i.) A szövetségi határozatok területi szintű végrehajtására vonatkozó döntések
meghozatala;
j.) Saját szervezési-működési szabályzat kidolgozása;
k.) Saját szervezési-működési szabályzat elfogadása;
l.) A területi ügyvezető testület szervezési-működési szabályzatának elfogadása;
m.) A parlamenti képviselők, a szenátorok és a területi szervezet megyei önkormányzati
tisztségviselők jelölése, az SZKT által elfogadott szabályzat keretei között; a helyek területi
szervezetek közti leosztása a Megyei Egyeztető Tanács feladata;
n.) Az SZKT határozata alapján a parlamenti képviselők és szenátorok, valamint a
megyei önkormányzati tisztségviselők jelölési eljárásának kidolgozása;
o.) Indokolt esetben elrendeli a rendkívüli tisztújítást valamely helyi szervezet esetében;

p.) Elismeri a platformok helyi csoportjainak csatlakozását, illetve dönt ezek
csatlakozásának megszüntetéséről;
q.) Meghatározza a területi belső választások időpontját és lebonyolítási módozatát;
r.) Félévente meghallgatja és elfogadja a területi ügyvezető elnök jelentését és kiértékeli
az ügyvezető elnökség tagjainak tevékenységét;
s.) Évente, illetve a mandátum lejártakor meghallgatja és értékeli a területen állandó
lakhellyel rendelkező megyei önkormányzati képviselők, illetve szenátorok és parlamenti
képviselők tevékenységét;
t.) Évente, illetve a mandátum lejártakor kiértékeli a területi szervezet által jelölt, illetve
támogatott és a területen állandó lakhellyel rendelkező, RMDSZ támogatással kormányzati
tisztséget betöltő tisztségviselőinek tevékenységét;
u.) Elfogadja a Területi Szabályzatfelügyelő Bizottság, a Területi Etikai és Fegyelmi
Bizottság és a Területi Ellenőrző Bizottság működési szabályzatát;
v.) Egyéb feladat- és hatáskörök, amelyeket a Küldöttgyűlés ruházott át rá vagy amelyet
az Országos Alapszabályzat meghatároz.
III. A TKT frakciói
1. A TKT belül a tagok frakciókba tömörülhetnek.
2. Frakciót legalább hét TKT tag hozhat létre.
3. A frakció megalakulásáról írásbeli szándéknyilatkozatot kell a TKT elé terjeszteni.
IV. A TKT döntéshozatala
A TKT egyszerű és sarkalatos határozatokat hoz.
1. A TKT sarkalatos határozatot hoz jelen szabályzat 9. cikkelyének c, f, g, k, l, o, p, q és u
pontja esetében.
2. Az egyszerű határozatokat a TKT a jelenlévők többségi szavazatával hozza.
3. A sarkalatos határozatok elfogadásához a jelenlévők kétharmados többsége szükséges.
4. A személyekre vonatkozó döntések titkos szavazással történnek.
5. Határozati javaslatokat a TKT bármely tagja, a területi elnök, az ügyvezető elnök vagy a
TÁT tehet.
6. A TKT tagjainak legalább egyharmada írásban kezdeményezheti az ügyvezető elnök
visszahívását.
7. A TKT tagjainak legalább egyharmada írásban kérheti a Területi Szabályzatfelügyelő
Bizottság vizsgálatát a területi elnök tevékenységére vonatkozóan.
8. A TKT tagjainak mandátuma személyre szóló. Képviselői mandátumuk az újonnan
megalakult TKT első üléséig érvényes. Döntéseiket személyes meggyőződésük alapján
hozzák és értük nem vonhatók felelősségre a Szövetségen belül.

9. A képviselői mandátum lemondás, elhalálozás vagy összeférhetetlenség következtében
szűnik meg.
V. A TKT bizottságai
1. A TKT eredményes működése érdekében adott kérdések megoldására bizottságokat
állíthat fel, melyek beszámolási kötelezettséggel bírnak.
VI. Az interpelláció és kérdésfeltevés joga
1. A TKT tagjai interpellációt intézhetnek a területi szervezet, illetve a TKT elnökségeinek
tagjaihoz.
2. A TKT tagjai kérdéseket intézhetnek az elnökséghez, a területi elnökhöz, valamint a
területi parlamenti képviselőihez, illetve szenátoraihoz.
3. Interpellációt az ülés megkezdése előtt legalább 2 nappal írásban kell benyújtani a
TKT Állandó Bizottságához. Az interpellált válaszadásra köteles a soros ülésen szóban,
vagy öt napon belül írásban.
4. A kérdések feltevése szóban történik, a válaszadás kötelező. Ennek érdekében
minden TKT ülésen lehetőséget kell adni a kérdések feltevésére.
5. Az interpelláló, illetve kérdésfeltevő tagnak viszontválaszra van joga. Amennyiben az
interpelláló vagy kérdésfeltevő elégedetlen a kapott válasszal, bizalmatlansági indítványt
kezdeményezhet.
6. Minden bizalmatlansági indítványt bizalmatlansági szavazás követ.
VII. Záró rendelkezések
1. Az a személy aki más párt, csoportosulás, szövetség választási kampányában
résztvesz, az elveszti TKT mandátumát.
2. A TKT Szabályzata elfogadását követően hatályos.
3. A TKT megszűnik, amennyiben tagjainak kétharmada kilép a TKT-ból.

Elfogadva csíkszeredai TKT ülésen, 2015. szeptember 25-én

