
 
A PARTIUMI ÖNKORMÁNYZATI TANÁCS 

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
 
 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
1. A Partiumi Önkormányzati Tanács a régióban választott RMDSZ-es önkormányzati 
tisztségviselők szerveződése. A Partiumi Önkormányzati Tanács földrajzi felosztása az 
RMDSZ Alapszabályzat 105. cikkelyének 2. bekezdésében van meghatározva. 
2. A Partiumi Önkormányzati Tanács a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Temes, Arad, 
Bihar, Szatmár, Máramaros és Szilágy megyében megválasztott önkormányzati 
tisztségviselőinek önkormányzati érdekképviseleti, konzultatív testülete.  
 
II. A PARTIUMI ÖNKORMÁNYZATI TANÁCS CÉLJA: 
 
1. az önkormányzati érdekek feltárása és megjelenítése a társadalom és a központi állami 
szervezetek felé; 
2. érdekegyeztető szerepkör vállalása; 
3. a partiumi önkormányzatok érdekképviseletének vállalása elsősorban az RMDSZ-en belül, 
illetve a parlament és annak bizottságai, a kormány és szervei, valamint a közigazgatás 
központi, regionális és megyei szervei előtt a szövetség megfelelő szintű felhatalmazása, 
megbízása alapján; 
4. az önkormányzati érdekek védelme; 
5. jogszabályalkotás kezdeményezése az önkormányzati érdekek érvényesülése érdekében, az 
önkormányzatok működését érintő jogszabályok és más állami döntések tervezeteinek 
véleményezése; 
6. az önkormányzatok közötti gazdasági, kulturális két- és többoldalú döntések tervezeteinek 
véleményezése. 
 
III. A PARTIUMI ÖNKORMÁNYZATI TANÁCS NAGYGYŰLÉSE 
 
1. A Partiumi Regionális Önkormányzati Tanács esetén, az illetékes Regionális Küldöttek 
Tanácsa döntése értelmében lehetőség van Nagygyűlés összehívására. 
2. A Partiumi Önkormányzati Nagygyűlés szavazati joggal rendelkező tagja minden 
önkormányzati választott az illető térségből. 
3. A Partiumi Önkormányzati Nagygyűlést évente egy alkalommal össze lehet hívni. Tisztújító 
Nagygyűlést az önkormányzati választást követő 90 napon belül kell összehívni. 
4. Rendkívüli Partiumi Önkormányzati Nagygyűlést a következő esetekben kell összehívni: 
a) az Elnökség kezdeményezésére; 
b) a szavazati joggal rendelkező tagok 15 százalékának az Elnökséghez eljuttatott írásos 
kérésére, amelynek tartalmaznia kell az ülés célját és javasolt napirendjét; 
c) a Szövetségi Elnök, vagy az Országos Önkormányzati Tanács kezdeményezésére. 
5. A Partiumi Önkormányzati Nagygyűlés összehívásáról az Elnökség javaslata alapján az 
Elnök gondoskodik, egyeztetve a területi/megyei RMDSZ szervezetek elnökeivel, az Országos 
Önkormányzati Tanács és a Szövetség Elnökségével. 
6. A Partiumi Önkormányzati Nagygyűlés határozatképes, ha minden megyéből a tagok 
legalább húsz százaléka jelen van. 
7. A Partiumi Önkormányzati Nagygyűlés határozatait a jelen levők egyszerű többségével 
hozza, nyílt szavazással. 

 



 
IV. A PARTIUMI KÜLDÖTTEK TANÁCSA 
 
1. A Partiumi Önkormányzati Tanács keretében működő Partiumi Küldöttek Tanácsa 
meghatározott számú önkormányzati tisztségviselőből áll, a Megyei/Területi Önkormányzati 
Tanácsok által delegálva, a következő eloszlás szerint: 
 

Partium   
Temes 3
Arad 4
Bihar 18
Szatmár 15
Nagybánya 1
Történelmi MM 1
Szilágy 11
Összesen 53

 
2. A Partiumi Küldöttek Tanácsa a következő hatáskörökkel rendelkezik: 
a) szervezi és felügyeli a megyei szervezetekben folyó önkormányzati vonatkozású szakmai 
munkát; 
b) javaslatot tesz az elnök személyére az elnökségnek és a megválasztást 
követően megerősíti az elnökség döntését. 
c) határozatokat és elvi állásfoglalásokat hoz az RMDSZ önkormányzati tevékenységére 
vonatkozóan, azokat a Főtitkárság és a partiumi önkormányzati testületek figyelmébe ajánlja, 
illetve a nyilvánosság tudomására hozza; 
d) döntéseket készít elő az RMDSZ önkormányzati alaptevékenységére vonatkozóan és kéri 
azok napirendre tűzését az Országos Önkormányzati Tanács, illetve a Szövetségi Képviselők 
Tanácsa ülésein; 
e) az önkormányzati tevékenység – testvértelepülési kapcsolatok, társulások, regionális 
együttműködések, kereskedelmi-gazdasági kapcsolatok – összehangolása, erről a 
tevékenységéről kötelező módon tájékoztatja az RMDSZ vezető testületeit; 
f) szakbizottságokat hozhat létre, ezek tagjait az Elnökség nevezi ki és hívja vissza. A 
szakbizottságok a Partiumi Önkormányzati Tanács javaslattevő, véleményező és szakértői 
szervei. 
3. A testület tagjai egyszerű többségének jelenlétében határozatképes. A döntések 
meghozatalára a jelen lévők legalább fele plusz egy szavazata szükséges. A döntések 
meghozatalára legalább három megyéből szükséges támogató szavazat. 
4. A Küldöttek Tanácsát az Elnök hívja össze, évente legalább két alkalommal. 
 
V. AZ ELNÖKSÉG 
 
1. Az Elnökség két Küldöttek Tanácsa közötti időszakban a Partiumi Önkormányzati Tanács 
legfelső önálló döntési jogkörrel rendelkező operatív, koordináló, irányító testülete. 
2. Jogosult eljárni azon ügyekben, amelyek nem képezik a Regionális Küldöttek Tanácsa 
kizárólagos hatáskörét. 
3. Az Elnökség az RMDSZ Alapszabályzat 107. cikkelyének 2. bekezdése alapján 6 (hat) főből 
áll.  
4. Az Elnökség tagjait a Partiumi Küldöttek Tanácsa a következő Önkormányzati Tanács 
megalakulásáig választja. 
5. Az elnökségi tagra minden küldöttgyűlési tag tehet javaslatot. A jelöltek közül legtöbb igen 

 



 

szavazatot elért jelölt lesz az elnökség tagja. 
6. A Partiumi Önkormányzati Tanács elnökét, a Küldöttek Tanácsa javaslatára az elnökségi 
tagok választják meg, négy éves időtartamra titkos szavazással. A jelöltek közül, a legtöbb 
igen szavazatot elért jelölt lesz a testület elnöke. 
7. Az önkormányzati választásokat követő 30 napon belül tisztújítást kell tartani az Elnökség 
szintjén. 
8. Az Elnökség tagjai részt vesznek az Országos Önkormányzati Tanács munkájában, állandó 
küldöttként a Szövetségi Alapszabályzat által meghatározott számban. 
9. Az Elnökség ülésein szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
10. A Szakbizottságok tagjait és tisztségviselőit az Elnökség választja és menti fel. A 
Szakbizottságok munkájában – szavazati jog nélkül – a Partiumi Önkormányzati Tanács 
valamennyi tagja részt vehet. A szakbizottságok elnökei tagjai a Partiumi Önkormányzati 
Küldöttek Tanácsának. 
 
VI. AZ ELNÖK 
 
Az Elnök hatásköre: 
a) a Küldöttek Tanácsa és az Elnökség működésének koordinálása, a két testület ülésének 
vezetése; 
b) képviseli a Partiumi Önkormányzati Tanácsot; 
c) dönt az Elnökség két ülése közötti időszakban halaszthatatlan intézkedést igénylő 
ügyekben, döntéseiről az Elnökség soron következő ülésén köteles beszámolni és utólagos 
jóváhagyást kérni; 
d) összehívja az Elnökség üléseit; 
e) kapcsolatot tart más önkormányzati szövetségekkel; 
f) intézkedik és dönt a Nagygyűlés, a Küldöttek Tanácsa vagy az Elnökség által hatáskörébe 
utalt ügyekben. 
 
VII. A TITKÁRSÁG 
 
A Partiumi Önkormányzati Tanács és testületei szakmai munkáját, amennyiben erre igény 
mutatkozik egy Titkárság segíti, amely ellátja az ezzel kapcsolatos adminisztrációs, 
koordinációs, végrehajtó és képviseleti feladatokat. A Partiumi Önkormányzati Tanács saját 
forrásból fizetett munkatársat alkalmazhat.   
 
VIII. KÉPVISELET 
 
A Szövetség Elnöke, Politikai Alelnöke, Főtitkára, az OÖT elnöke, az önkormányzatokért 
felelős főtitkár helyettes, a térségbeli megyei RMDSZ szervezetek elnökei tanácskozási joggal 
részt vehetnek a Nagygyűlés, a Partiumi Küldöttek Tanácsa, illetve az Elnökségek ülésein. 
 
 
Elfogadta a Szövetségi Képviselők Tanácsa 
Marosvásárhely, 2011. június 25. 
 
 


